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Ordlista 
 
Aktuarie Tjänsteman som utför bland annat pensions- 

beräkningar 
 
Aktuariella antaganden Aktuariella antaganden är företagets bästa 

bedömning av de faktorer som avgör den slutgiltiga 
kostnaden för att lämna ersättningar efter avslutad 
anställning 

 
Aktuariella vinster och förluster Uppstår när aktuariella antaganden ändras eller vid 

erfarenhetsbaserade justeringar, skillnaden mellan 
förväntningar och utfall 

 
Diskonteringsränta Den räntesats som används för att diskontera 

förpliktelser beträffande ersättningar efter avslutad 
anställning 

 
Förmånsbestämd pensionsplan En förmånsbestämd pensionsplan innebär att den 

anställde efter sin pension är garanterad en i förväg 
överenskommen förmån för sin tid på företaget 

 
Förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar omfattar de tillgångar som 

innehas av pensionsstiftelser samt försäkringsbrev 
som är en förvaltningstillgång. Tillgångar i 
pensionsstiftelse kan endast användas till att betala 
eller finansiera ersättningar till anställda. 
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Sammanfattning 
 
Införandet av IAS 19 Employee Benefits medförde förändringar och nyheter i Svenska 
börsnoterade bolags sätt att redovisa förmånsbestämda pensionsplaner. IAS 19 ställer krav på 
en enhetlig redovisning av ett företags samtliga pensionsförpliktelser. Standarden fordrar en 
nuvärdeberäkning av pensionsförpliktelsen utifrån aktuariella antaganden fastställda av 
företaget samt en ökad upplysningsplikt för att underlätta bedömningen av pensionsskulder 
och pensionskostnader. Just redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner ses av många 
som komplicerat varför vi såg det som en utmaning att fördjupa oss i detta. Vår 
problemformulering blev därför: 
 

Hur redovisar företag sina förmånsbestämda pensionsplaner enligt IAS 19? 
 
Syftet med vår studie är att närmare granska de aktuariella antaganden som företagen 
fastställer samt hur processen med att ta fram antagandena ser ut. Som delsyfte har vi att dels 
kartlägga de aktuariella antagandena som företagen gjort och hur de redovisar de aktuariella 
vinsterna och förlusterna, dels att skapa en förståelse för vilka avväganden som görs i 
samband med valet av redovisningsmetod.  
 
I vår litteraturgenomgång utgår vi ifrån regelverket, IAS 19, och går sedan vidare med en 
beskrivning de aktuariella antagandena, hur de fastställs samt problematiken kring dessa. 
Därefter behandlas aktuariella vinster och förluster samt redovisningen av dessa. 
Litteraturgenomgången avrundas med teori kring redovisningsval samt vinstmanipulering i 
samband med pensionsredovisning. Vi har valt att kombinera en kvantitativ och en kvalitativ 
metod där den kvantitativa består utav en kartläggning och den kvalitativa av intervjuer. 
Kartläggningen görs i syfte att få en överblick av pensionsredovisningen i svenska 
börsnoterade bolag och datainsamlingen sker utifrån årsredovisningar. Intervjuerna bidrar till 
en djupare förståelse för pensionsredovisningen och datainsamlingen skedde genom intervjuer 
med aktuarier och företag. 
 
I vår analys framkommer att företagen när de fastställer sina antaganden ofta diskuterar med 
en aktuarie om vad som är rimligt att anta. Det förekommer att företag jämför antaganden 
med andra företag för att stämma av att de ligger inom ramen för vad marknaden ser som 
rimligt. Diskonteringsräntan vållar vissa problem eftersom löptiderna på 
pensionsförpliktelserna är så pass långa. Företagen uppger att de inte upplever några större 
problem vid fastställandet av aktuariella antagandena, men de svårigheter som ändå kan 
tänkas uppkomma skiljer sig respondenterna emellan. Valet att redovisa aktuariella vinster 
och förluster enligt korridorregeln baseras på den minskade volatilitet som detta medför för 
resultatet. Fördelar med att redovisa över eget kapital är den ökade transparens det medför 
samt att metoden upplevs som enkel. Nackdelar kan vara volatilitet som uppkommer som en 
följd av stora aktuariella vinster och förluster. Vad gäller vinstmanipulering i samband med 
pensionsredovisningen menar en aktuarie att det är fullt möjligt medan de andra aktuarierna 
hävdar att det hårt styrda regelverket utesluter sådana möjligheter. 
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1 

INLEDNING 
 
 
I studies inledande kapital redogörs för bakgrunden till uppsatsämnet. Problembakgrunden 
övergår sedan i en problemformulering som identifierar det problem som kommer att 
återkopplas till genom hela studiens gång. Kapitlet avslutas med ett syfte och de 
avgränsningar som vi gjort 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Europa har nyligen genomgått den kanske mest intensiva standardiseringen av 
redovisningsprinciper som någonsin genomförts. Grundtanken med standardiseringen är att 
skapa ett gemensamt redovisningsspråk i Europa och stora delar av världen, och fr.o.m. 
årsbokslut 2005 ska alla börsnoterade bolag inom EU tillämpa IFRS/IAS fullt ut. För 
onoterade bolag är det ännu ej tvingande, dock tillämpar många bolag av denna karaktär 
frivilligt IFRS/IAS.1   
  
Sverige fick år 2004 sin första pensionsrekommendation, RR 29, som innebär betydande 
förändringar och många nyheter för företagens pensionsförpliktelser och dess redovisning2. 
RR 29 överensstämmer med IASB´s rekommendation IAS 19 Employee Benefits med den 
skillnaden att RR 29 även behandlar redovisningen av förmånsbestämda pensioner i juridisk 
person3. Innan införandet av den nya pensionsrekommendationen kunde det dåvarande 
pensionssystemet tolkas som svårförståeligt och svåröverblickat, vilket det huvudsakliga 
syftet var att återgärda med RR 29/IAS 19.4 Ändock kan rekommendationen ses som kanske 
den mest komplicerade som givits ut av Redovisningsrådet/IASB. Detta gäller framförallt 
redovisningen av de förmånsbestämda pensionsplanerna, vilket i flera fall skiljer sig från 
tidigare redovisningsprinciper.5 Bland annat ställer den nya rekommendationen krav på en 
enhetlig redovisning av företagens samtliga pensionsförpliktelser, vars utgångspunkt är viss 
aktuariell metod, vissa aktuariella antaganden samt krav på upplysningar som underlättar 
bedömningen av pensionskostnaderna och pensionsskulderna för externa intressenter.6  
 
Behovet att förändra det tidigare pensionssystemet var skärskilt markant i stora börsnoterade 
bolag i Europa och USA som innan införandet av rekommendationen hade stora problem 
rörande pensionsskulder som följdes av kraftiga underskott i bolagens pensionsskulder. Även 

                                                 
1 Johansson, N., ”Special: Nya redovisningsregler – Revisorernas nya språk rena rotvälskan”. Veckans Affärer, 
2004: 22-24 
2 Janzon, C., ”Hög tid att förbereda anpassningen till RR 29”. Balans, 2003: 12 
3 Svenberg, S-Å., ”Ny rekommendation från Rådet om ersättningar till anställda – Övergång till RR 29 2004 och 
till IAS/IFRS 2005”. Balans, 2003: 29 
4 Janzon, ”Hög tid att förbereda anpassningen till RR 29”, 12 
5 Svenberg, ”Ny rekommendation från Rådet om ersättningar till anställda – Övergång till RR 29 2004 och till 
IAS/IFRS 2005”, 31 
6 Janzon, ”Hög tid att förbereda anpassningen till RR 29”, 12 
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i Sverige rapporterades det om pensionsbomber i ett antal börsnoterade bolag. Önskan med 
rekommendationen har varit att osäkerheten kring pensionsskulderna skall minimeras då 
pensionskostnaderna och pensionsskulderna utgör en relativ stor andel av företagens 
sammanlagda kostnader.7  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Införandet av IAS 19 har inneburit ett flertal förändringar av pensionsredovisningen för 
svenska börsnoterade företag. De mest omfattande ändringarna har skett i samband med de 
förmånsbestämda pensionsplanerna och värderingen av dem. Det kanske mest omdebatterade 
området inom redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner är att värderingen bl.a. ska 
baseras på aktuariella antaganden som företagen själva måste fastställa. Tidigare kunde 
företagen som berörs av IAS 19 tillämpa Finansinspektionens färdiga antaganden.8  Detta 
krav från standarden innebär att företagen tvingas göra fler och mer komplicerade 
bedömningar. Godwin framhåller tre antaganden som skärskilt viktiga för företagen att 
fastställa; diskonteringsräntan, den framtida förväntade avkastningen på 
förvaltningstillgångarna samt den framtida förväntade löneutvecklingen. Vidare menar 
Godwin att anledningen till att de aktuariella antagandena varit utsatt för skärskild granskning 
beror på att antagandena spelar en kritisk roll vid beräkningen av pensionskostnaden och 
skulden.9 
 
När förändringar i de fastställda aktuariella antagandena sker uppkommer aktuariella vinster 
eller förluster för företagen som måste hanteras. IAS 19 har medfört att valmöjligheterna för 
berörda företag ökat i samband med redovisningen av de aktuariella vinsterna och förlusterna, 
som uppkommer vid förändringar av de antaganden som företagen tvingas fastställa för 
beräkningen av pensionsutfästelsen. Aktuariella vinster och förluster kan antingen redovisas 
under perioden de uppkommer eller fördelas över de anställdas genomsnittliga återstående 
tjänstgöringstid efter beaktande av korridorsregeln. De flesta företag väljer dock att sprida 
vinsterna och förlusterna på grund av volatiliteten som annars skulle uppstå10. Tillämpar 
företagen korridorsregeln innebär det att redovisningen av de aktuariella vinsterna och 
förlusterna sker över resultaträkningen. Företagen kan också välja att istället redovisa dem 
direkt mot eget kapital, vilket görs med hela beloppet.  
 
I och med att införandet av den nya standarden IAS 19 medfört fler bedömningar och fler 
valmöjligheter för företagen är det intressant att undersöka vilka motiv som ligger bakom 
hanteringen.  

                                                 
7 Janzon, ”Hög tid att förbereda anpassningen till RR 29”, 12 
8 Svenberg, S-Å., ”Ersättningar till anställda”. Balans, 2001: 41 
9 Godwin, N H. “An Examination of Pension Actuarial Assumptions over the Decade Following the Issuance of 
FAS 87”. Journal of Pension Planning & Compliance. 25, 1999: 62, 70 
10 McGeachin, A., “Pensions polish”. Accountancy. 135, 2005: 98 
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1.3 Problemformulering 
 
Med problemdiskussionen som utgångspunkt ställer vi oss frågan: 
 
Hur gör företag när de redovisar förmånsbestämda pensionsplaner enligt IAS 19? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att närmare undersöka de aktuariella antaganden som företagen 
använder sig av vid värderingen av pensionsförpliktelsen. Vilka är de aktuariella antagandena 
och hur fastställs de?  
 
Som delsyfte har vi att kartlägga hur företag som tillämpar IAS 19 väljer att behandla de 
aktuariella vinsterna och förlusterna som kan uppstå i samband med pensionsredovisningen. 
Hur redovisar företagen de aktuariella vinsterna alternativt förlusterna, över resultaträkningen 
eller direkt mot eget kapital. Vidare ska vi skapa en förståelse för valet av redovisningsmetod 
och eventuella överväganden som görs i samband med detta val. 
 

1.5 Avgränsning 
 
Med anledning av att den nya pensionsredovisningen som börsnoterade företag tvingas 
tillämpa i nuläget är mycket omfattande och komplicerad har vi valt att göra ett antal 
begränsningar. Det skulle vara för tidskrävande och svår överskådligt att behandla standarden 
i sin helhet. Med avgränsningarna försöker vi frambringa ett fokus på de områden inom 
pensionsredovisningen som är av mest väsentlighet.  
 
Den nya pensionsredovisningen behandlar fyra former av ersättningar till anställda; 
kortfristiga ersättningar till anställda, ersättningar efter avslutad anställning, övriga 
långfristiga ersättningar till anställda samt ersättningar vid uppsägningar.11 Varvid uppsatsen 
kommer av avgränsas till ersättningar efter avslutad anställning eftersom pensioner hänförs 
till följande typ av ersättning.  
 
Företag klassificerar i enlighet med IAS 19 pensionsplaner efter avslutad anställning antingen 
till avgiftsbestämda planer eller förmånsbestämda planer.12 Vi har valt att endast avhandla 
förmånsbestämda pensionsplaner med hänsyn till studiens frågeställning och då standarden 
ställer betydligt vidsträcktare krav för metoder vid nuvärdeberäkningen av 
pensionsförpliktelsen för denna typ av pensionsplan än vid avgiftsbestämda planer. 

                                                 
11 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006: 310 
12 Ibid., 310 
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2 

METOD 
 
 
 I det andra kapitlet redogör vi för den metod som ligger till grund för uppsatsen. Kapitlet 
inleds med en förklaring av vår förförståelse för ämnet samt den kunskapssyn som präglar 
studien. Därefter återges studiens tillvägagångssätt och en beskrivning av hur information 
skall samlas in. 
  

2.1 Förförståelse 
 
Förförståelsen är av vikt för samhällsvetenskaplig forskning, den har sin grund i tidigare 
erhållen kunskap och från de erfarenheter som forskaren tidigare försett sig med. Forskaren 
bär med sig förutfattade meningar som rimligen omedveten kommer att påverka hur denne 
behandlar forskningsområdet. 
 
Gummesson separerar förförståelsen i en första- och andrahandsförförståelse. Den första 
förförståelsen berör våra självupplevda och personliga erfarenheter.13 Vi är ekonomistudenter 
på Handelshögskolan vid Umeå Universitet med företagsekonomi som huvudämne och 
inriktning mot redovisning. Studierna har givit oss breda kunskaper och en ökad förståelse för 
externredovisning, följaktligen en inblick i företags pensionsredovisning. Dock är våra 
kunskaper om pensionsredovisning i inledningen av uppsatsen relativt begränsade, efter att 
enbart inhämtat kunskap inom området från C- nivå.  
 
Erfarenheter inhämtad från läroböcker, forskningsrapporter, föreläsningar etc. utgör vår 
andrahandsförförståelse. Denna förförståelse sammanfaller således med den innebörd som ges 
åt våra teoretiska förföreställningar.14   
  

2.2 Kunskapssyn 
 
En kunskapssyn beskriver på vilket sätt forskare uppfattar verkligheten. Lundahl och Skärvad 
nämner att det finns två huvudsakliga kunskapssyner inom den samhällsvetenskapliga 
forskningen, positivism och hermeneutik. Syftet med den positivistiska ståndpunkten är att 
förklara och generalisera medan hermeneutiken är mer av ett tolkningsperspektiv där 
forskarens förmåga att tolka och förstå den ursprungliga innebörden är av stor vikt. De olika 
ståndpunkterna ligger till grund för olika forskningsmetoder. Positivismen ligger till grund för 
den kvantitativa metodteorin, medan hermeneutiken ligger till grund för en kvalitativ metod.15 
 

                                                 
13Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993) 76 
14 Ibid., 76 
15 Ulf Lundahl och Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: 
Studentlitteratur, 1999) 38-43 
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Då syftet för den undersökning vi kommer att genomföra är att beskriva de överväganden 
börsnoterad bolag tvingas göra i samband med bolagets pensionsredovisning lämpar sig det 
hermeneutikiska synsättet bäst. Synsättet passar bra då vi vill tolka och förstå hur företag som 
berörs av införandet av den nya standarden hanterar situationen och vad det betyder för deras 
handlingar, framförallt behandlingen av de aktuariella vinsterna och förlusterna.  
 

2.3 Perspektiv 
 
Studiens frågeställning kan belysas ur antingen företagens eller möjligen externa revisorers 
synvinkel, med externa revisorer åsyftas fristående revisionsbyråer. Vi har dock valt att belysa 
problemet ur berörda företags perspektiv eftersom vi anser att det lämpar sig bäst för den 
frågeställning vi har. Detta innebär att vår studie grundar sig på enskilda företags 
uppfattningar och inte en generell uppfattning.  
 
Gällande fastställandet av aktuariella antaganden har vi valt att klarlägga detta ur både 
företagens och aktuariens perspektiv. Det ger oss en mer generell uppfattning av aktuariens 
arbete och processen vid fastställandet av aktuariella antaganden eftersom aktuarierna agerar 
externt.  
 

2.4 Induktiv eller deduktiv ansats? 
 
Hur forskaren skall relatera teori och verklighet till varandra är ett av de verkligt centrala 
problemen inom allt vetenskapligt arbete. Patel och Davidson anger deduktion och induktion 
som alternativa sätt som forskaren kan arbeta med för att relatera teori och empiri. En forskare 
som arbetar induktivt kan sägas följa upptäckandets väg. Forskaren studerar 
forskningsobjektet utan att först förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori och 
utifrån den insamlade empiri formuleras en teori.16  
 
Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren följer bevisandets väg, dvs. går ”från teori till 
empiri”. Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att forskaren inleder med att skaffa sig 
förväntningar av hur verkligheten ser ut. Därefter samlar forskaren in empiri för att observera 
om förväntningarna överensstämmer med verkligheten. Med ett deduktivt arbetssätt antas 
objektiviteten i forskningen kunna stärkas genom att utgångspunkten tas i redan befintlig 
teori. Forskningsprocessen blir i mindre grad präglad av den enskilde forskarens subjektiva 
uppfattningar. En fara föreligger dock i att den befintliga teorin som forskaren utgår från 
kommer att rikta och påverka forskningen så att intressanta nya iakttagelse inte upptäcks.17  
 
Vår studie utgick från en deduktiv ansats för att kunna studera verkligheten kring de 
överväganden vid val av redovisningsmetod som börsnoterade företag tvingas göra i samband 
med pensionsredovisningen. Den valda strategin för studie innebar att vi gick ut i verkligheten 
med förväntningar om hur verkligheten skulle se ut och samlade in relevant empiri kring 
överväganden vid pensionsredovisningen. Empirin samlade vi in genom att studera ett antal 
årsredovisningar från bolag på Large Cap-listan och genom intervjuer med företag och 
aktuarier. Utifrån empirin kunde vi bedöma om förväntningarna stämde överens med 

                                                 
16 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (Lund: Studentlitteratur, 2003) 23 
17 Ibid., 23-24 
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verkligheten och följaktligen öka förståelsen för de övervägande företagen tvingas göra vid 
val av redovisningsmetod för pensionsredovisningen samt vid fastställandet av de aktuariella 
antagandena som ligger till grund för eventuella aktuariella vinster och förluster.  
 
Vi är medvetna att den information vi erhållit genom att tolka årsredovisningar och genomfört 
intervjuer inte är helt objektiv. Den förförståelse vi haft för problemet och våra värderingar 
kan ha kommit att påverkan valet av teori och slutligen tolkningen av empirin vilket 
följaktligen inverkat på analysen. Vi menar dock att det är av stor vikt för undersökningen att 
vi varit objektiva så att resultatet av studie utmynnat en så rättvisande bild som möjligt.  
 

2.5 Val av forskningsmetod 
 
I vår undersökning av börsnoterade företags pensionsredovisningar vill vi undersöka flera 
olika aspekter av de överväganden som sker i samband med företagens redovisning av 
pensioner. Vi vill kartlägga hur företag som tillämpar IAS 19 väljer att redovisa de aktuariella 
vinsterna eller förlusterna, vilka är motiven och varför. För att få en förståelse för problemet 
kommer vi först genomföra en kartläggning av flertalet börsnoterade bolags årsredovisningar 
för att därefter genomföra djupgående intervjuer med utvalda bolag från kartläggningen.  
Vidare är vi också intresserade att undersöka vilka aktuariella antaganden som företag 
fastställer och hur processen vid fastställandet av dessa går till. Denna del av undersökningen 
kommer att basera dels på intervjuer med företag och dels med aktuarier. Det är därför 
naturligt att vi i undersökningen använder oss av olika tillvägagångssätt. Vi anser att vi på det 
sättet kommer att kunna ge meningsfulla svar på de frågeställningar som ställts.  
 
Inom samhällsvetenskapen brukar man skilja på två olika metodiska angreppssätt, 
kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder kännetecknas för bredden genom 
ringa information om många undersökningsenheter. Styrkan i metoden ligger i att 
informationen möjliggör generaliserbarhet. Svagheten ligger i avsaknaden av relevansgarantin 
för den information som samlas för undersökningens frågeställning. Kvalitativa metoder är 
mindre formaliserade och strukturerade än kvantitativa. Syfte med den kvalitativa metoden är 
att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar 
om det fenomen som studeras.18 En svaghet för metoden är dock att flexibiliteten, dvs. den 
ständiga tillströmningen av nya insikter och uppfattningar, gör det svårt att jämföra 
inforationen från de olika enheterna.19 
 
Metodvalet bör göras utifrån den frågeställning som ligger till grund för undersökningen.20 
Med utgång från vår undersöknings frågeställning kändes det som ett naturligt resultat att 
kombinera de olika tillvägagångssätten.  Enligt Holme och Solvang kan man med fördel 
kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder i en och samma undersökning då det 
principiellt inte finns något konkurrensförhållande dem emellan. Vidare menar dem att det 
finns en hel del att vinna med en kombinerad metod vars styrkor och svagheter ofta kan ta ut 
varandra.21  
 

                                                 
18 Idar Magne Holme och Bernt Solvang, Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder (Lund: 
Studentlitteratur, 1997) 101 
19 Ibid., 80 
20 Ibid., 85-87 
21 Ibid., 76 
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De olika tillvägagångssätt, innehållsanalys och intervjuer, som vi använts oss av under 
studiens gång presenteras nedan i två delstudier.  
 

2.6 Delstudier 
 
För att kunna förstå hur företag som tillämpar IAS 19 redovisar sina pensionsförpliktelser 
valde vi att genomföra två delstudier. Delstudierna användes för att skapa en struktur i 
uppsatsen och underlätta vårt arbete. Den första delstudien är en innehållsanalys av ett antal 
utvalda årsredovisningar från börsnoterade företag. Syftet med den är att ge läsarna en 
översiktlig förståelse om hur företag redovisar sina pensionsförpliktelser i årsredovisningen. 
Med analysen vill vi visa vilka metoder och antaganden som företag använder sig av och hur 
de skiljer sig åt.  
 
Tyngdpunkten i undersökningen ligger på den andra delstudien som består av intervjuer med 
företag och aktuarier. Delstudien tillförs de kvalitativa egenskaperna genom att intervjuer görs 
med anställda på företag som är insatta i pensionsredovisningen. Vi valde att genomföra 
intervjuer med företagen för att en djupare förståelse för motiven bakom valet av 
redovisningsmetod samt de eventuella överväganden som sker i samband med fastställandet 
av de aktuariella antagandena. Även intervjuer med externa aktuarier genomfördes för att 
förstå processen vid framtagandet av de aktuariella antagandena. 
 
Delstudie ett fungerar som en förundersökning till delstudie två då den gav oss lämpliga 
företag att intervju till den andra delstudien. Delstudie ett bidrog även till en förståelse hur 
företag tillämpar IAS 19 och en översikt som underlättade sökandet av de faktorer som vi 
koncentrerade oss på i den kvalitativa undersökningen. Både delstudierna utmynnar till en 
empiri som illustreras i figuren nedan och som slutligen används för att dra slutsatser inom 
området.  
 

2.6.1 Delstudie ett: innehållsanalys 
 
Införandet av den nya standarden har medfört ett alternativt sätt för företagen att redovisa sina 
förmånsbestämda pensionsförpliktelser. Det är i huvudsak behandlingen av de aktuariella 
vinsterna och förlusterna som skiljer de olika redovisningsmetoderna åt. Dessutom ställer den 
nya standarden mer långgående upplysningskrav i samband med dessa vinster och förluster.  
Delstudie ett skall ge läsarna en förståelse för vilken redovisningsmetod företag väljer att 
tillämpa och vilka de viktigaste aktuariella antaganden är som företag fastställer. Vad går 
egentligen att utläsa om de förmånsbestämda pensionsplanerna utifrån företagens noter i 
årsredovisningarna? Går det att jämföra pensionsredovisningen mellan olika företag och 
vilken redovisningsmetod tillämpar berörda företag? Slutligen fann vi det också intressant att 
analysera hur de aktuariella antagandena skiljer sig åt mellan företag. För att kunna besvara 
frågorna valde vi att göra en innehållsanalys av tjugo årsredovisningar. Analysen gjordes 
utifrån de upplysningskrav som finns i standarden. Dock valde vi att inte behandla samtliga 
punkter som finns omnämnda i upplysningskravet utan fokuserade de väsentliga begrepp som 
avhandlas i litteraturgenomgången. En fullständig innehållsanalys av samtliga punkter skulle 
ha blivit väldigt omfattande och med hänsyn till att delundersökningen enbart ska skapa en 
överskådlig förståelse ansåg vi det inte nödvändigt att inkludera fler punkter.  
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Till innehållsanalysen valde vi att analysera tjugo årsredovisningar från företag som är 
börsnoterad på Large Cap- listan. Företagen valdes från Large Cap- listan eftersom de 
börsnoterade företagen omfattas av kravet att redovisa enligt IAS 19 från om med år 2005. I 
samtliga årsredovisningar studerade vi koncernredovisningen, redovisningsprinciper och noter 
till pensionsåtaganden för att kunna identifiera företagets val av redovisningsmetod och de 
antagna aktuariella antagandena. För underlag till delundersökningen valde vi att utgå från 
årsredovisningar för år 2006 eftersom den alternativa metoden att redovisa aktuariella vinster 
och förluster direkt mot eget kapital blev tillämplig först år 2006. För de företag som inte valt 
att upplysa om byte av redovisningsmetod för pensionsåtagandena, förutsatt att det skett, 
valde vi att ytterligare studera årsredovisningar från år 2005 för att identifiera från vilken 
redovisningsmetod bytet skett. För att analysera övriga frågor såg vi det inte nödvändigt att 
hämta information från årsredovisningar både för år 2005 och 2006 då företagen tvingas 
redovisa jämförelsetal från närmast föregående år.  
 
Den första delstudien användes som input till delstudie två då den identifierade ett lämpligt 
urval av företag som kunde utgöra grunden för intervjuerna i delstudie två.  

2.6.2 Delstudie två: intervju 
 
Den nya standarden IAS 19 har medfört en hel del väsentliga nyheter för redovisningen av de 
förmånsbestämda pensionsplanerna bl.a. som nämnt ovan är införandet av den alternativa 
redovisningsmetoden en viktig skillnad från tidigare regelverk. För att kunna bedöma vilka 
överväganden företag som applicerar IAS 19 står inför vid valet av redovisningsmetod och 
hur fastställandet av aktuariella antaganden sker valde vi att studera företag som berörs av 
IAS 19. Det gjordes genom intervjuer med börsnoterade företag och aktuarier som dagligen 
arbetar med fenomenet.  
 
Intervjuer med företagsrepresentanter och aktuarier genomfördes för att belysa delar av 
tillämpandet av IAS 19 ur flera infallsvinklar. Företagsrepresentanterna valdes för att tillföra 
studien det enskilda företagets synvinkel hur hanteringen av aktuariella vinster och förluster 
sker samt belysa hur företaget resonerar kring fastställandet av de aktuariella antagandena. 
Den främsta anledningen till att intervjuer med aktuarier skedde var den expert kunskap de 
besitter angående parametrar som företag bör ta hänsyn till vid fastställandet av aktuariella 
antaganden. Ett annat syfte med intervjuer var de generella slutsatser aktuarierna kunde bidra 
studie med angående vilka nivåer på antagandena som kan anses vara rimliga.  
 

2.7 Datainsamlingsmetod 
  

2.7.1 Urval 
 
Urvalet blir en avgörande del i vår studie eftersom vi valt att använda en kvalitativ metod och 
därför måste ta hänsyn till de utgångspunkter som vi haft inför undersökningen inför urvalet22.  
 
Eftersom vi ville undersöka hur företag tillämpar reglerna i IASB´s rekommendation IAS 19 
var vårt urval begränsat till att endast omfatta börsnoterade företag eftersom 
rekommendationen endast är tvingande för dessa. Vi valde sedan 20 st. företag från Large 
                                                 
22 Holme och Solvang, 101 



- 16 - 

Cap-listan eftersom vi antog att de största företagen också har störst pensionsåtaganden och 
påverkas i större grad av hur dessa redovisas och beräknas. Genom att välja bolag från Large 
Cap listan var det lätt att få tillgång till årsredovisningarna från de företag som vi valt ut. Alla 
årsredovisningar fanns att hämta på Internet. 
 

 
 
Statistiskt slumpmässiga urval är inte passande för kvalitativa intervjuer eftersom syftet med 
dessa är att på ett djupare plan ska förstå det fenomen som de undersöker. Urvalet ska istället 
vara systematiskt och följa uppställda kriterier för att motsvara studiens 
undersökningsområde.23 För att uppnå en djupare förståelse för valet av redovisningsmetod 
och fastställandet av aktuariella antaganden bestämde vi oss för att komplettera den 
kartläggning vi gjort med sex stycken intervjuer. Fyra intervjuer valde vi att göra med 
personer på företagens ekonomiavdelning som var insatta i hur företaget redovisade sina 
pensionsåtaganden. Resterande två intervjuer gjordes med aktuarier som hjälper företag att ta 
fram de aktuariella antagandena.  
 
Vi valde fyra företag från den kartläggning som vi redan gjort, ett företag som använde sig av 
korridorregeln ett som redovisade de aktuariella vinsterna och förlusterna direkt över 
resultaträkningen och två företag som redovisade direkt mot eget kapital. Detta för att få 
insikt i vilka fördelar och nackdelar som finns med respektive metod samt bakgrunden till det 
gjorda valet. Genom att välja företag som använder olika redovisningsalternativ får vi 
kunskap om vad det avgörande skälet till att använda sig av respektive redovisningsmetod är.  
 
Vi kontaktade de företag som vi valt ut via e-post och telefon. Vissa tackade nej till att ställa 
upp på en intervju och då valde vi att kontakta andra företag. Det första urvalet gjordes så att 
de företag som valdes ut tillhörde olika branscher, men eftersom några företag avböjde från 
att deltaga blev inte urvalet som vi tänkt oss. Antalet företag som redovisar direkt över eget 
kapital var färre och därmed valmöjligheten inte lika stor. Dock tror vi inte att detta har någon 
större inverkan på studien eftersom valet att redovisningsmetod för pensionsåtaganden inte 
bör påverkas av den bransch som företaget tillhör. 
 

 
 
Genom att intervjua aktuarier uppfyllde vi vårt delsyfte att förstå hur arbetet med att fastställa 
de aktuariella antagandena går till. Vi kom i kontakt med de aktuarier vi intervjuat genom att 
kontakta dels Svenska Aktuarieföreningens ordförande, dels konsultavdelningen på SPP. 
Båda kunde hänvisa oss vidare till personer som var villiga att ställa upp på intervjuer.  

                                                 
23 Holme och Solvang, 101 

Kriterier vid val till kartläggning 
• Börsnoterat företag 
• Large Cap listan 

Kriterier vid val av företag: 
• Olika redovisningsval reperesenterade 
• Olika branscher representerade 
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2.7.2 Access 
 
För att hitta respondenter som var villiga att ställa upp på en intervju började vi med att skicka 
ut ett e-postmeddelande till de företag som vi valt ut. Ett företag svarade att de gärna skulle 
ställa upp och vi ringde upp respondenten för att bestämma en tid för intervju. Ett företag 
avböjde med hänvisning till tidsbrist och resterande två företag svarade inte på e-
postmeddelandet och då valde vi att kontakta dem per telefon istället. Ett företag valde då att 
ställa upp medan det andra inte kunde hitta en passande person för att svara på våra frågor. 
Sedan kontaktade vi ytterligare tre företag, svårigheten med att få prata med rätt person bestod 
och inget av dessa företag kunde vi få en intervju med. De två sista respondenterna bland 
företagen kontaktade vi via telefon och båda var direkt villiga att ställa upp på en intervju. 
 
Aktuarierna var lättare att få kontakt med, den vi först kontaktade är ordförande för Svenska 
Aktuarieföreningen. Han kunde hänvisa oss vidare till en aktuarie men denne ansåg sig inte 
kunna besvara våra frågor. Istället skickade vi ett e-postmeddelande till ett konsultföretag som 
sysslar med aktuariella antaganden och där blev vi mycket väl bemötta och bokade en 
intervjutid med en aktuarie. De andra aktuarierna i undersökningen ringde vi upp för att fråga 
om de var villiga att delta i undersökningen vilket de ställde sig positiva till. 
 
Innan intervjuerna skickade vi ut några övergripande frågor per e-post som en förberedelse 
inför intervjun. 
 
Samtliga intervjuer började med att vi ringde upp respondenten och inledde med att bekräfta 
att vi hade avtalat om intervjutid och frågade om det var okej att vi spelade in intervjun vilket 
inte var ett problem för någon av respondenterna. Sedan presenterade vi oss själva och studien 
och ställde inledande frågor om respondentens position/arbetsuppgifter på företaget samt 
antalet år på den nuvarande positionen. 
 
Intervju med Stefan Loréhn, Holmen 
 
Vi upplevde att respondenten ägnade oss all uppmärksamhet men att dennes svar var 
kortfattade och trots försök med att ställa följdfrågor hade vi svårt att få respondenten att 
utveckla sina svar. Det här kan ha berott på att han inte hade jobbat på företaget speciellt 
länge och därför inte ville ”säga för mycket”.  
 
Vi anser att accessen under denna intervju var något sämre än under de andra, detta eftersom 
vi inte fick så utvecklade svar som vi hade hoppats på. Men de svar vi fick var relevanta och 
kärnfulla trots detta. 
 
Intervju med Lars-Göran Strandberg, Stora Enso 
 
Respondenten ville förbereda sig inför intervjun genom att föra ett samtal med en kollega om 
pensionsredovisningen i företaget, detta eftersom han ville kunna besvara alla frågor på ett 
riktigt sätt enligt honom själv. Det här kan ses som både positivt och negativt, negativt i den 
bemärkelsen att respondenten kanske inte var ordentligt insatt i ämnet och de erhållna svaren 
därför inte var fullständiga. Dock fick vi inte alls denna uppfattning när vi talade med 
respondenten, han utvecklade gärna sina svar och kunde direkt svara på alla frågor utom en. 
Det som kan ses som positivt med att han ville ”höra sig för” innan intervjun är att det tyder 
på en vilja och ett intresse att besvara våra frågor på ett så bra sätt som möjligt.  
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Vi bedömer att accessen var god vid den här intervjun eftersom stämningen var mycket bra 
och respondenten verkade genuint intresserad av att svara på våra frågor. 
 
Intervju med Ragnvald Jonsson, Boliden 
 
Respondenten hade mycket god kunskap i ämnet och svarade på våra frågor spontant och med 
intresse. Respondenten hade varit anställd på företaget mycket länge det här tror vi bidrog till 
att denne inte var ovan i rollen att bli utfrågad. Respondentens ställning på företaget menar vi 
gjorde att han var väl insatt i ämnet och inte behövde oroa sig för vad som var lämpliga svar 
på våra frågor. Vid ett tillfälle under intervjun kritiserade respondenten IAS 19, det ser vi som 
positivt eftersom det innebär att han tog upp något som kan ses som ett känsligt ämne.  
 
Accessen vid den här intervjun bedömer vi som mycket god baserat på den kunskap 
respondenten besatt och den öppenhet som han visade.  
 
Intervju med Henrik Skoglund, SSAB 
 
Vi upplevde att respondenten var tillmötesgående och väl insatt i företagets redovisning av 
pensioner.  Det faktum att respondenten vill ha skickat tills sig de frågor som berördes under 
intervjun tyder på intresse från respondentens sida. Vi fick den uppfattningen att respondenten 
försökte svara så gott han kunde på frågorna. 
 
Respondentens kunskap och den information denne gav gör att vi bedömer intervjuns access 
som god. 
 
Intervju med Stefan Jansson, SPP 
 
Respondenten var mycket tillmötesgående och svarade mycket utvecklat på våra frågor. 
Respondenten hade inga problem med att svara på våra känsligare frågor om 
vinstmanipulering utan var tillmötesgående även på den punkten. Vi menar att respondentens 
stora kunskap i ämnet ökade hans möjligheter att svara utvecklat på frågorna.  
 
Respondentens villighet att svara på frågorna och den mycket god stämningen under intervjun 
gör att vi bedömer accessen som mycket god. Den information som respondenten gav var 
mycket givande för studien. 
 
Intervju med Claes Nilsson Kvick och Jonas Hellström 
 
Vi upplevde att respondenterna var mycket försiktiga med sina svar och framhöll till exempel 
ett flertal gånger att det var företagen som stod för de aktuariella antagandena och att deras 
roll bara var att ge rådgivning. Att respondenterna var två kan ha påverkat på så sätt att de inte 
svarade helt uppriktigt med tanke på vad den andre skulle anse om svaret. När vi 
transkriberade intervjun hörde vi att de efter några frågor talade lågt med varandra innan ett 
svar angavs. Det här kan ha gjort att de svar som vi fick inte alltid var spontana.  
 
Under denna intervju var accessen god med tanke på den information vi erhöll av 
respondenterna. Vi upplevde dock en viss restriktivitet men det bör inte ha haft någon större 
påverkan för studien.  
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2.7.3 Litteraturval 
 
Det blev ett naturligt val för vår studie att utgå från IAS 19 i litteraturgenomgången eftersom 
regelverket är centralt i pensionsredovisningen. Därutöver kompletterade vi 
litteraturgenomgången med artiklar från olika branschtidningar, såväl svenska som utländska. 
Fokus för lades på att finna relevanta diskussioner och resonemang kring redovisningen av 
förmånsbestämda pensionsplaner i artiklarna. Framförallt var artiklar som berörde 
fastställandet av aktuariella antaganden samt val av redovisningsmetod för aktuariella vinster 
och förluster intressanta.  
 
De vetenskapliga artiklarna användes i syfte att bringa litteraturgenomgången tidigare 
forskning inom området. Utgångspunkten var att finna artiklar som behandlade IAS 19 och 
hur företagen har hanterat den nya standarden. Vår ambition var att fler teorier om val av 
redovisningsmetod skulle ha ingått i litteraturgenomgången. Men eftersom dessa för det mesta 
behandlar bonussystem ansåg vi de inte passade vår studie. Vi valde att istället använda oss av 
institutionell teori, earnings management och income smoothing. Dessa passar vår studie 
bättre då teorierna behandlar likformighet som kan uppstå bland företag som använder samma 
regelverk samt resultatutjämning. 

2.7.4 Sekundärdata 
 
Vi inledde sökandet av information till studien genom att läsa de svenska artiklarna om 
pensionsredovisning som finns publicerade i Balans. Syftet med det var att inhämta en öka 
generell förståelse för ämnet samt inspiration till det fortsatta sökandet av relevant litteratur. 
Därefter övergick vi till databasen Business Source Premier som är tillgänglig via Umeå 
Universitetsbibliotek. Det resulterade i flertalet givande internationella artiklar både 
vetenskapliga och icke vetenskapliga artiklar. Dock var tillkomsten relativt begränsad vad 
gäller vetenskapliga artiklar som direkt kopplar till IAS 19, fokus ligger ofta på FAS 87. I 
många fall var det emellertid möjligt att tolka innehållet analogt med IAS 19.   
 
Under uppsatsen gång användes ett mycket fåtal litterära källor pga. avsaknaden av böcker 
som djupgående avhandlar IAS 19. De bokverk som var tillgängliga behandlar redovisningen 
av pensioner i allmänhet.  
 
En annan central källa i uppsatsen var det internationella regelverket IFRS/IAS som styr 
redovisningen av pensioner för börsnoterade bolag.  I princip utgör den Internationella 
redovisningsstandarden i Sverige IFRS/IAS 2006 utgångspunkten för samtliga delar av 
studien, såväl artiklar som övrig sekundärdata.  
 
Internet är ytterligare en sekundärkälla som använts. Internetsidan www.afv.se gav oss 
tillgång till Large Cap-listan vars företagen till delstudie ett valdes ut. Företagens 
årsredovisningar laddades ner från det enskilda företagets hemsida.  
 
Sökord som användes i databasen Business Source Premier: 

− Pensions 
− IAS 19 
− IASB 
− Actuarial assumptions 
− Actuarial gains and losses 
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− Profitmanipulations 
− Income smoothing 
− Institutional theory 
− Earnings management 
− Fair value 
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2.7.5 Primärdata 
  
Uppsatsen primärdata består i de intervjuer som genomfördes med företagsrepresentanter och 
aktuarier för att erhålla ökad förståelse för ämnet. De intervjuade företagen kontaktades efter 
att vi granskat tjugo företags noter i årsredovisningarna angående pensionsförpliktelsen. Även 
aktuarierna kontaktades i samma skede. Inför intervjuerna förberedde vi oss genom att, 
förutom att studera årsredovisningarna, läsa befintliga branschexperters resonemang som förs 
inom ämnesområdet. Två intervjumanualer utformades för att garantera att samtliga intervjuer 
i motsvarande kategori berörde samma frågor.  
 
Bryman och Bell menar att den formen av kvalitativa intervjuer vi genomförde hänförs till 
semi- strukturerade intervjuer. Semi- strukturerade intervjuer innebär att forskaren har en 
intervjuguide över tämligen specifika teman som skall beröras, men respondenten har stor 
frihet att utforma svaren på sitt eget sätt.24 
 
Samtliga intervjuer genomfördes via telefon. De främsta anledningar var av ekonomiska och 
tidsmässiga skäl. Då respondenterna befann sig i huvudsak i Stockholm begränsade det 
lämpliga tillfällen att genomföra intervjuerna på. Vi menar att det skulle var tämligen omöjligt 
att genomföra samtliga intervjuer under en kortare tidsperiod om några dagar, då framförallt 
flertalet av företagsrepresentanterna var upptagna med förberedelser inför publiceringen av 
kvartalsrapporten.  
 
Vi använde programvara Skype som verktyg för intervjuerna. Fördelarna med programmet är 
att man kan både ringa och spela in samtalen relativt enkelt. Dessutom kopplade vi in 
högtalare och mikrofon till dator så vi båda aktivt kunde delta i intervjun genom att både 
hörde vad respondenterna svarade samt att vi kunde växla frågorna emellan oss. 

2.7.6 Kritik av primär-/sekundärkällor 
 
Årsredovisningarna som ges ut av företagen är förutom den lagstadgade delen frivillig. Av 
den anledningen kan företagen välja vilken information de anser vara lämplig att delge 
externa intressenter. Därför anser vi det är av vikt för studien av vi har ett kritiskt 
förhållningssätt till årsredovisningarna samt för att minska risken för feltolkningar och 
missförstånd. Dock rymmer de noter och den information som är relevant för vår studie inom 
ramen för den lagstadgade delen i och med IAS 19. Följaktligen minskar företagens möjlighet 
att rapportera snedvriden information och underlåtenheten att presentera sämre prestationer. 
Men hänsyn har ändå tagits till möjligheten sortera bort information.  
 
En stor andel av den litteratur som finns inom ämnet är inte veteskapliga artiklar, vilket 
innebär att de inte genomgått granskning av andra. Däremot menar vi att den litteratur som vi 
baserar vår litteraturgenomgång på är mycket relevant för studien eftersom syftet med den är 
att öka förståelsen för redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner och de övervägande 
som sker i samband med det. Emellertid är vi medvetna om problemet att all litteratur inte är 
vetenskapligt granskat och har beaktat det under studiens gång.  
 

                                                 
24 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber AB, 2005) 363 
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De primära källorna i studien är de genomförda intervjuerna. Vi ansåg oss minska risken för 
feltolkningar och missförstånd genom att vi båda deltog under samtliga intervjuer. Kritik mot 
att genomföra telefonintervjuer är att möjligheten till ytterligare intryck minskar eller blir 
obefintlig. Telefonintervjuer bidrar även till att det är svårare att se respondentens reaktioner 
och att respondenten möjligtvis kan ha störts av att inte se vem som utför intervjuerna.25 
 
Inför intervjuerna sände vi en frågemall till respondenterna med ett utkast av frågor som kom 
att beröras under intervjun. Detta gjordes för att respondenterna skulle ha möjlighet att 
förbereda sig. Detta upplevde vi som fördelaktigt eftersom respondenterna hade möjlighet att 
reflektera över de frågor som skulle komma att behandlas under intervjuerna. Och därav 
menar vi att mer relevanta och genomtänkta svar erhållits. Utskicket av frågemallen kan 
eventuellt också ha haft negativa effekter, då spontaniteten kan ha minskat. Dock tror vi inte 
att ämnet är av den karaktären att spontana svar skulle ha gett större inblick.  

2.7.7 Frågemall 
 
Inför intervjuerna utformade vi två olika frågemallar, en mall till företagen och en mall till 
aktuarierna. Anledningen till att två frågemallar utformades var att vi ville skilja på vissa 
frågor. Vi ansåg att det inte var lämpligt att ställa vissa frågor till företaget, främst rörande 
vinstmanipulering, då företagen möjligen inte skulle vara villiga att svarar på dessa. I 
mallarna till aktuarierna ingick dock frågor rörande företags möjlighet till vinstmanipulering i 
samband med fastställandet av aktuariella antaganden.  
 
Vi utformade frågemallarna efter teman; fastställandet av aktuariella antaganden, uppkomsten 
av aktuariella vinster och förluster samt motiv till val av redovisningsmetod för aktuariella 
vinster eller förluster. Detta för att skapa en struktur i intervjuerna samt för att förtydliga för 
respondenterna vad frågorna berörde. För att säkerställa att frågorna i intervju skulle ge 
information som täcker studiens problemformulering valde vi att utforma syften för frågorna 
inom varje tema. Syftena underlättade även vid eventuella följdfrågor då vi visste vad vi ville 
ha ut av frågorna 
 
Eftersom intervjuerna var av semistrukturerad karaktär ansåg vi det lämpa sig bäst med enbart 
öppna frågor. Vilket skapar utrymme för respondenterna att ge ovanliga eller oförutsedda svar 
eller reaktioner. Öppna frågor leder inte heller in respondenternas tankar i någon viss riktning, 
och därigenom kan man få reda på respondenternas kunskapsnivå och hur de tolkar en fråga. 
Man kan också få information om hur pass viktiga olika frågor är för respondenterna.26 .   

2.7.8 Bearbetning av intervjumaterial 
 
Direkt efter att vi genomfört en intervju gick vi igenom om vi fått alla de svar som vi önskat. 
Vi frågade respondenten om det gick bra att vi återkom senare om några ytterligare frågor 
skulle dyka upp och ingen av respondenterna hade något emot detta. Intervjuerna 
transkriberades eftersom detta medför en rad fördelar bland annat underlättar det en noggrann 
analys av vad som sagts27.  

                                                 
25 Bryman och Bell, 140 
26 Ibid., 177 
27 Ibid., 374 
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3 

LITTERATURGENOMGÅNG 
 
 
Studiens litteraturgenomgång redogör för det regelverk som styr redovisningen av pensioner i 
börsnoterade bolag. De nyheter som införandet av IAS 19 medförde för 
pensionsredovisningen inleder kapitlet. Därefter behandlar vi de aktuariella antagande som 
företaget tvingas fastställa och hur redovisningen av aktuariella vinster och förluster sker. 
Teorier för motiv till val av redovisningsmetod och utrymmet för vinstmanipulering i samband 
med aktuariella antaganden avslutar kapitlet.  

3.1 IAS 19 
 
IAS 19 skiljer mellan fyra former av ersättningar till anställda:  
 

• Kortfristiga ersättningar till anställda, såsom löner och sociala kostnader, betald 
semester och sjukfrånvaro, vinstandelar och bonus samt icke- monetära ersättningar. 

• Ersättningar efter avslutad anställning, såsom pensioner och andra ersättningar i form 
av livförsäkringar och sjukvård. 

• Övriga långfristiga ersättningar till anställda, t.ex. i form av ersättningar vid jubileer 
och vid arbetsoförmåga samt vinstandelar, bonus och uppskjutna ersättningar. 

• Ersättningar vid uppsägning28.  
 
Standardens huvudprincip anger att ett företag skall redovisa en skuld när anställda har utfört 
tjänster i utbyte mot ersättningar som skall utgå i framtiden samt redovisa en kostnad när 
företaget förbrukar de ekonomiska fördelar som uppstått genom de tjänster som anställda 
utfört i utbyte mot ersättningar.29 I enlighet med grundtanken inom periodiserade redovisning 
baseras standarden på den generella principen att kostnader för ersättningar till anställda skall 
redovisas under den period som arbetet har utförts och inte när ersättningen betalas ut. Detta 
innebär att företaget skall redovisa sin pensionskostad i takt med att pensionsrätten tjänas in 
av de anställda och inte när de lämnar företaget.30 
 
Vi kommer fortsättningsvis endast att behandla ersättningar efter avslutad anställning 
eftersom det är denna kategori av ersättningar som innefattar pensioner i IAS 19. Det innebar 
många nyheter för de börsnoterade svenska bolagen när den nya standarden IAS 19 infördes 
år 2005. Nedan följer en kortfattad beskrivning av väsentliga nyheter i IAS 19 jämfört med 
tidigare normer och praxis i Sverige: 

 
− Samtliga pensionsplaner ska med utgångspunkt från IAS 19 klassificeras som antigen 

avgiftsbestämda planer eller förmånsbestämda planer beroende på planens 
ekonomiska innebör. Klassificeringen skedde ej på motsvarande sätt enligt tidigare 
normer och praxis. Enligt de nya redovisningsprinciperna skiljer sig redovisningen 
av planerna västenligt åt och därmed omfattas planerna av olika krav. 

                                                 
28 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006: 310 
29 Ibid., 312 
30 Kurskompendium Redovisning C vt. 2007, ”Internationell Redovisning – Teori och Praxis”, 184 
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− För beräkningen av storleken på de slutliga pensionsförpliktelserna för 

förmånsbestämda planer tillämpar företagen ett flertal aktuariella antagande. Tidigare 
rekommendation FAR 4, som utgick från Tryggandelagen, rekommenderade att 
företagen använde de antaganden som meddelades av Finansinspektionen. De nya 
principerna anger att aktuariella antaganden ska fastläggas av det rapporterande 
företaget.  

 
− Rekommendationen tillåter företagen att endast använda en metod, Projected Unit 

Method (PUCM), för att beräkna nuvärdet av pensionsutfästelsen och relaterade 
pensionskostnader.  

 
− Storleken på pensionsförpliktelsen ska enligt IAS 19 redovisas med hänsyn till 

uppskattade framtida löneökningar fram till och med pensionstidpunkten. Innan 
rekommendationens införande togs ingen hänsyn till framtida löneökningar, istället 
baserades storleken enbart på aktuell ersättning. 

 
− För att motverka kraftiga svängningar av storleken på pensionsförpliktelserna och 

därmed pensionskostnaderna innehåller senaste principerna utjämningsregler för 
redovisning av aktuariella vinster och förluster. FAR 4 angav att sådana vinster och 
förluster skulle i sin helhet påverka resultatet.  

 
− Upplysningskravet gällande pensionsredovisningen är i de finansiella rapporterna 

mycket mer omfattande än tidigare normer och praxis.31  
 

3.1.2 Klassificering av pensionsplaner 
 
Planer för ersättningar efter avslutad anställning skall enligt IAS 19 klassificeras antigen som 
avgiftsbestämda planer eller som förmånsbestämda planer. Det är planens ekonomiska 
innebörd som är avgörande för klassificeringen.32 Det är klassificeringen av pensionsplanen 
som sedan är avgörande för hur redovisningen av företagets pensionskostnad och 
pensionsskuld skall ske33.  
 
Standarden definierare en avgiftsbestämd pensionsplan enligt punkt 7 i IAS 19: 
 
”Avgiftsbestämda planer är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka 
företaget betalar fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har någon rättslig 
eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om den juridiska enheten inte har 
tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför sig till 
anställdas tjänstgöring under innevarande period och tidigare perioder.” 
 
Ett avgiftsbestämt pensionssystem kan beskrivas som ett system där företaget vet hur mycket 
det måste betala i premie/avgift men där storleken på den anställdes framtida pension framför 
allt beror på andra faktorer. Det gäller hur länge premien/avgiften som arbetsgivaren erlägger 
försäkringsbolaget betalas, hur stor den är, hur god avkastningen är och hur höga 

                                                 
31 Öhrlings PWC, Hur Redovisas Pensioner? (2003) 9-10 
32 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006: 318 
33 Kurskompendium, 187 
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förvaltningsavgifterna är.34 Avgiftens storlek bestäms ofta som en fast procentsats av den 
totala lönen. Företagets kostnad för denna typ av plan är alltså på förhand känd medan 
planens framtida utfall för arbetstagaren är osäker. Det innebär att all risk förskjuts på 
arbetstagaren.35 Försäkringsgivaren har i gengäld fördelen av att hela tiden kunna följa 
pensionsåtagandet krona för krona36.  
 
Redovisningen av avgiftsbestämda planer är relativt okomplicerade. Avgiften som företaget 
erlägger försäkringsbolaget för den ersättning som den anställde tjänat i under perioden skall 
kostnadsföras i resultaträkning under rubriken ersättning till anställda eller personalkostnader 
om resultaträkningen är kostnadsslagsindelad. Balansräkningen påverkas normalt inte i någon 
större omfattning av denna typ av plan. Enbart om företaget inte har betalat avgiften för den 
aktuella perioden skall en upplupen kostande redovisas på balansräkningens skuldsida.37 
Alternativt om de redan betalda avgifterna är större än de avgifter som skall betalas för 
tjänster som utförts före balansdagen skall företaget redovisa det överskjutna beloppet som en 
tillgång (förutbetald kostnad) i balansräkningen38. Avgifter som förfaller till betalning mer än 
tolv månader efter utgången av den period under vilken de anställda utfört tjänsterna, skall 
enligt IAS 19 redovisas diskonteras, dvs. nuvärdeberäknas. 
 
Företaget skall i sin finansiella rapport lämna upplysningar om det belopp som redovisas som 
kostnad för avgiftsbestämda planer. Vanligtvis återfinns pensionskostnad en specificerade i en 
not. Eftersom företagets pensionsförpliktelse enbart utgörs av den avgift som skall betalas för 
perioden krävs följaktligen inga aktuariella antaganden och därmed finns igen möjlighet att 
aktuariella vinster och förluster kan uppkomma.  
 
Pensionsplaner som inte definierats som avgiftsbestämda klassificeras som förmånsbestämda 
enligt IAS 19. En förmånsbestämd pensionsplan innebär att den anställde efter sin pension är 
garanterad en i förväg överenskommen förmån för sin tid på företaget. Företaget måste göra 
uppskattningar av storleken på utbetalningarna i framtiden och regelbundet under 
tjänstgöringstiden avsätta medel för att senare kunna uppfylla sin förpliktelse. Till skillnad 
från avgiftsbestämda pensionsplaner är det företaget som står för risken med en 
förmånsbestämd plan och de är också skyldiga att utbetala den överenskomna summan.39 
 
Hädanefter kommer enbart förmånsbestämda pensionsplaner att behandlas. Vilket innebär att 
när vi fortsättningsvis nämner pensioner syftar det till de förmånsbestämda planerna. 

3.2 Förmånsbestämda pensionsplaner 
 
Förmånsbestämda pensionsplaner är mer komplicerade att redovisa än avgiftsbestämda 
pensionsplaner eftersom det krävs att företagen fastställer aktuariella antaganden för att 
beräkna pensionsförpliktelsen och kostanden. Förändringar i de aktuariella antagandena kan 
medföra aktuariella vinster och förluster för företaget att hantera. IAS 19 fordrar dessutom att 
förpliktelsen beräknas till diskonterade värden, eftersom förpliktelsen kan komma att regleras 
många år efter att den anställde utfört tjänsten.40  

                                                 
34 Randquist, Madeleine, En bok om pensioner (2000) 56 
35 Kurskompendium: 188 
36 Randquist, 56 
37 Kurskompendium: 188 
38 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006: 322 
39 Kurskompendium: 189 
40 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006: 322 
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Förmånsbestämda pensionsplaner kan vara antingen ofonderade eller helt eller delvis 
fonderade genom att företaget, och ibland dess anställda, erlägger avgifter till en rättslig 
fristående juridisk enhet. När en fonderad pensionsplan faller till betalning beror inte enbart 
på den juridiska enhetens finansiella ställning och avkastning utan även företagets förmåga att 
täcka underskott i enhetens tillgångar. Den aktuella risk och investeringsrisk som är 
förbundna med planen bärs i huvudsak av företaget. Det innebär att kostanden följaktligen 
inte överensstämmer med den avgift som betalats för perioden.41 
 
För att beräkna de slutliga kostnaderna för pensionsplanen anger standarden flertalet 
arbetssteg som skall genomföras för varje plan. Redovisningen av förmånsbestämda 
pensionsplaner innefattar att företaget: 
 

1. För att göra en tillförlitlig beräkning av storleken av den ersättning den anställde har 
intjänat i utbyte mot tjänster under innevarande och tidigare perioder, krävs det att 
företaget beräknar ersättningsbeloppet genom bedömningar av de olika aktuariella 
antagandena.   

 
2. Företaget ska sedan diskontera ersättningsbeloppet genom att använda Projected Unit 

Credit Method, PUCM. 
 

3. Fastställa det verkliga värdet på eventuella förvaltningstillgångar, tillgångar som 
företag exempelvis innehar i pensionsstiftelser.  

 
4. Fastställer det totalt beloppet för aktuariella vinster och förluster och hur stor del av 

detta belopp som skall redovisas.  
 

5. Om en pensionsplan har ändrats eller inrättats skall företaget fastställa kostnaden 
avseende tjänstgöring hänförliga till tidigare perioder.  

 
6. Om en pensionsplan reduceras eller regleras skall företaget fastställa den vinst eller 

förlust som uppstår.42 

3.2.1 Värdering  
 
För att kunna beräkna nuvärdet av pensionsförpliktelsen är det nödvändigt för företaget att 
använda sig av en aktuariell beräkningsmetod samt att göra vissa aktuariella antaganden. Det 
är också nödvändigt att fördela ersättningarna på tjänsteperioderna. Detta för att den 
slutgiltiga kostnaden för en förmånsbestämd plan kan komma att variera mycket med tiden 
beroende på flera olika faktorer som t.ex. slutlöner, personalomsättning och livslängd. Denna 
osäkerhet över planens slutgiltiga kostnad kan förväntas bestå under en lång tid.43 
 

3.2.1.1 Aktuariell beräkningsmetod, PUCM 
 
Som aktuariell beräkningsmetod ska företaget använda sig av Projected Unit Credit Metod 
(PUCM), när de fastställer nuvärdet av sina förmånsbestämda förpliktelser. PUCM innebär en 
                                                 
41 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006: 322 
42 Ibid., 322-323 
43 Ibid., 326 



- 27 - 

linjär periodisering av kostnaden enligt pensionsplanen och beräknad återstående verksam tid 
fram till pensionen. Enligt PUCM ger varje tjänstgöringsperiod upphov till en uppstående 
enhet av den totala slutgiltiga förpliktelsen vid pensionstillfället och att varje sådan enhet 
beräknas var för sig för att tillsammans bygga upp förpliktelsen på balansdagen.44 
 

3.2.1.2 Aktuariella antaganden 
 
När företag ska värdera framtida pensionsbetalningar som ska äga rum flera decennier längre 
fram i tiden, och det inte är helt säkert om pensionsutbetalningarna verkligen sker, därför att 
den anställde avlidit dessförinnan, och där det definitivt är osäkert hur länge 
pensionsutbetalningarna ska pågå, måste osäkerheten hanteras. För hanteringen av dessa 
osäkerheter av framtida pensionsutbetalningar finns aktuariella modeller (antaganden) som 
bygger på statistik och prognoser.45 Standaren anger att företaget ska fastställa de aktuariella 
antaganden som ska användas vid beräkning av pensionsskuld och pensionskostnad vid varje 
balansdag. IAS 19 reglerar dessutom hur de aktuariella antagandena ska fastställas och vilka 
upplysningar i samband med dessa som ska lämnas i den finansiella rapporten.46 
 
Aktuariella antaganden omfattar enligt IAS 19: 
 

− Demografiska antaganden återspeglar framtida karaktäristika hos nuvarande och 
tidigare anställda och deras anhöriga som är berättigade till ersättningar, t.ex. 
livslängd, personalomsättning och antalet deltagare i planen. 

 
− Finansiella antaganden omfattar bl.a. diskonteringsräntan, framtida löne- och 

ersättningsnivåer och den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångar. 
 
Upplysningskravet för de demografiska antagandena är inte lika omfattande i de finansiella 
rapporterna som för de finansiella antagandena. Därav kommer en mer ingående diskussion 
av enbart de finansiella antagandena att ske, framförallt med fokus på diskonteringsräntan.  
 
De finansiella antagandena ska baseras på marknadens förväntningar på balansdagen och 
kommer följaktligen att variera mellan olika bokslutstillfällen. Det är viktigt att företagen är 
medvetna om att relativt små förändringar av de aktuariella antagandena kan medföra stora 
förändringar i ett företags pensionskostnader. Därför är det av stor vikt att företaget utformar 
en strikt policy som används vid beslutande om aktuariella antaganden.47   
 
Newell et al presenterar i en artikel vilken verkan förändringar i aktuariella antaganden, som 
diskonteringsräntan, den framtida förväntade avkastningen på förvaltningstillgångarna samt 
den framtida förväntade löneökningstakten, har på den uppskattade pensionsförpliktelsen. 
Diskonteringsränta tycks vara det aktuariella antagandet som är mest väsentlig för företagen 
enligt författarna. Framförallt för de företag vars fondering av de förmånsbestämda 
pensionsplanerna är mindre i förhållande till nuvärdet av förpliktelsen, eftersom en högre 
räntesats resulterar i lägre avsättningar för pensionsplanen. Företag har följaktligen incitament 

                                                 
44 Kurskompendium: 192, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006: 326 
45 Nilsson, B, “Vad är rätt värdering av pensionsutfästelser?”. Balans, 2005: 50 
46 Öhrling PWC, 22 
47 Öhrling PWC, 23 
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att använda en högre diskonteringsränta för att reducera pensionsskulden.48 Valet av 
diskonteringsränta inverkar också på resultaträkningen eftersom pensionskostnaden minskar 
vid en ökning av diskonteringsräntan. Ytterligare en effekt uppkommer i resultaträkning pga. 
en högre antagen diskonteringsränta. Eftersom den räntekostnad som företaget påförs i 
samband med beräkningen av pensionskostnad en grundar sig på diskonteringsräntan vid 
balansdagen ökar följaktligen kostnaden i resultaträkningen. Newell et al menar att valet av 
diskonteringsränta är en kohandel mellan att redovisa en lägre pensionsskuld i 
balansräkningen eller en högre räntekostnad i resultaträkningen.49 Vidare hävdar författarna 
att den höjda pensionskostnaden i resultaträkningen kan motverkas genom att anta en högre 
förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna. En höjning av den antagna avkastningen på 
dessa tillgångar innebär att företaget reducerar ett mindre belopp i beräkningen av 
pensionskostnaden.50 Det framkommer också att en lägre antagen framtida förväntad 
löneutveckling minskar pensionskostnaden för tjänstgöring under innevarande period.51  
 

3.2.1.3 Fastställandet av aktuariella antaganden 
 
Innan införandet av IAS 19 använde sig svenska börsnoterade bolag av de aktuariella 
antaganden som årligen meddelades av Finansinspektionen för beräkning av pensionsskulden.  
Men en av de väsentliga nyheterna med den nya standarden, är att företagen nu själva måste 
fastställa flertalet aktuariella antaganden som ska utgöra företagets bästa bedömning av de 
faktorer som avgör den slutliga kostnaden för pensionsutfästelsen.52 Godwin menar att det är 
av skörskild vikt att företagen fastställer aktuariella antaganden som; diskonteringsräntan, den 
framtida förväntade avkastningen på förvaltningstillgångarna samt den framtida förväntade 
löneutvecklingen53. Standarden uppmuntrar anlitandet av en behörig aktuarie i samband med 
värderingen av pensionsförpliktelsen samt att de aktuariella antaganden som används vid 
beräkning är neutrala och ömsesidigt förenliga, att de är neutrala innebär att de är varken 
oförsiktiga eller överdrivet försiktiga. Ömsesidigt förenliga antaganden uppnås om de 
återspeglar det ekonomiska sambandet mellan faktorer som inflation, löneökningstakt o.s.v. 54 
Mills poängterar att det är viktigt att notera att aktuarien endast fungerar som rådgivare i 
samband med fastställandet av aktuariella antaganden och att det är företagens uppgift att 
fastställa de aktuariella antagandena55. 
 
Diskonteringsräntan är det aktuariella antagande som är av störst betydelse för företagen, 
eftersom diskonteringsräntan återspeglar pengars tidsvärde och effekten av den uppskattade 
fördelningen över tiden av pensionsbetalningarna. Diskonteringsräntan är den räntesats på 
balansdagen som företagen diskonterar pensionsförpliktelserna med.56 Frågan är vilken 
räntesats som ska användas. Standarden, IAS 19, anger att den marknadsmässiga 
avkastningen på förstklassiga företagsobligationer ska nyttjas för fastställandet av 

                                                 
48 Newell, G E., Kreuze, J G and Hurtt, D, “Corporate Pension Plans: How Consistent are the Assumptions in 
Determining Pension Funding Status?”. Mid- American journal of Business.  17, 2002: 23-24 
49 Newell et al. ”Corporate Pension Plans: How Consistent are the Assumptions in Determining Pension Funding 
Status?”,  27 
50 Ibid., 25 
51 Ibid., 27 
52 Öhrlings PWC, 9 och 22 
53 Godwin, N H. “An Examination of Pension Actuarial Assumptions over the Decade Following the Issuance of 
FAS 87”, 62 
54 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006: 329-330 
55 Mills, R, “Defined Benefit Schemes- a guide to IAS 19”. Accountancy Ireland.  38, 2006:17 
56 Öhrlings PWC, 23 
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diskonteringsräntan. Om någon sådan marknad inte finns ska istället den marknadsmässiga 
avkastningen på förstklassiga statsobligationer användas. Valutan och löptiden ska vara 
förenliga med valutan och den uppskattade löptiden för förpliktelserna. När det inte finns en 
fungerade markand för obligationer med en löptid som är tillräckligt lång för att motsvara den 
beräknade förfallotiden för alla betalningar skall företaget diskontera betalningar med kortare 
förfallotid med aktuella marknadsräntor för obligationer med motsvarande löptid. För 
förpliktelser med längre förfallotid skall dock företaget uppskatta diskonteringsräntan genom 
att jämföra aktuella marknadsräntor längs avkastningskurvan.57 Löptidens inverkan på 
pensionsförpliktelsen förtydligas i en artikel av Beresford och Neary. De menar att företagets 
antagna diskonteringsränta bör skilja sig signifikant åt beroende på den förfallotid som 
återstår av förpliktelsen, dvs. den yngre andelen av arbetsstyrkan antar en medan den äldre 
antar en annan diskonteringsränta.58  
 
Ezra redogör i en artikel för problematiken vid framtagandet av antagandet om 
diskonteringsräntan. Denna menar att kapitalmarknaden kan ge viss vägledning vid 
framtagandet, men dock med en begränsning. Begränsningen uppkommer eftersom löptiden 
på obligationer sällan sträcker sig mer än tjugo år, på vilka företagen utgår från vid 
fastställandet av diskonteringsräntan, och pensionsförpliktelsens löptid vanligtvis belöper på 
mer än tjugo år. Enligt Ezra innebär det att det kan vara svårt att avgöra vad som sker med 
ränta under tidshorisonten bortom 20 år.59  
 
Den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångarna ska enligt IAS 19 basera på 
marknadens förväntningar vid periodens början på avkastning under motsvarade 
förpliktelsens hela löptid.60 Eftersom nästan varje tillgångsslag har en enskild förväntad 
avkastning bör antagandet grundas efter fördelning av tillgångsslagen. Vilket medför att ett 
vägt genomsnitt bör antas för samtliga förvaltningstillgångars placeringar.61 Newell et al 
hävdar att skillnader i antagandet av den framtida förväntade avkastningen på 
förvaltningstillgångarna är beroende av företagets riskbenägenhet gällande portföljen.62  
 
I IAS 19 står det föreskrivet att antagandet om den framtida förväntade löneutvecklingen skall 
uppskattas med hänsyn till inflation, tjänstetid, befordran och andra relevanta faktorer, såsom 
utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.63 Antagandet om den framtida löneutvecklingen 
görs för att uppskatta årliga löneökningar för dem som omfattas av pensionsplanen.64 
 
Ezra menar på att det uppstår svårigheter även vid fastställandet av den framtida förväntade 
löneutvecklingen pga. avsaknaden av markandspriser. Vilket troligen aldrig kommer att 
införas eftersom det förutsätter handel med löneterminer.65 
 

                                                 
57 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006: 330 
58 Beresford, D R and Neary ,R D, “Accounting for Pensions - Two Key Areas”. The Magazine for Financial 
Executives. 2, 1986: 8 
59 Ezra, D, “ Economic Values: A Pension Pentateuch” . Financial Analysts Journal. 44, 1988: 62 
60 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006: 336 
61 Franklin, C, “Multiemployer Defined Benefit Plan Funding: Actuarial Assumptions”. Benefits & 
Compensation Digest, 2006: 38 
62 Newell et al. ”Corporate Pension Plans: How Consistent are the Assumptions in Determining Pension Funding 
Status?”, 26 
63 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006: 331 
64 Mills, “Defined Benefit Schemes- a guide to IAS 19, 17 
65 Ezra, “ Economic Values: A Pension Pentateuch”, 62 
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De demografiska antagandena upplever Ezra vara de svåraste att uppskatta eftersom det inte 
är möjligt att utgå från några marknadsvärden66. När det gäller antagandet om levnadslängder 
är utgångspunkten ofta officiell statistik framtagen av försäkringsbolag. Nyare statistik om 
levnadslängder har generellt längre levnadslängder. Aktuarier bör veta vilken statistik som är 
lämpligast för dem som omfattas av pensionsplanen.67 

3.2.2 Redovisning 
 
I centrum i rekommendationen står värderingen av den förmånsbestämda pensionsplanen, 
bland annat genom att i detalj beskriva hur diskonteringsräntan ska bestämmas. IAS 19 kräver 
att värdena på pensionsutfästelsen ska bestämmas fortlöpande, vilket medför att de värden 
som finns i balansräkningen speglar de verkliga.68 
 
Den största utmaningen i redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner ligger i att 
bestämma värdet på det pensionsåtagande som föreligger.  

3.2.2.1 Balansräkning 
 
I balansräkningen redovisas den förmånsbestämda skulden som nettot av: 
 

− Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen på balansdagen 
− Plus eventuella aktuariella vinster/minus eventuella aktuariella förluster som inte 

redovisats 
− Minus eventuella kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder som ännu 

inte redovisats 
− Minus det verkliga värdet på balansdagen av de eventuella förvaltningstillgångar med 

vilka förpliktelserna skall regleras 
 
Beloppet som framräknas enligt denna metod kan vara negativt, och då en tillgång, och ska då 
värderas till det lägsta av följande belopp: 
 

1. Det belopp som fastställts enligt ovan 
2. Summan av: 
 

− ackumulerade oredovisade aktuariella förluster netto och kostnader 
avseende tjänstgöring under tidigare perioder samt 

− nuvärdet av tillgängliga ekonomiska fördelar i form av återbetalningar från 
planen eller i form av minskningar av framtida avgifter till planen. 
Nuvärdet av dessa ekonomiska fördelar skall fastställas med hjälp av en 
diskonteringsränta. 

 
En tillgång kan uppstå ifall en förmånsbestämd plan visar ett överskott i sin finansiering eller 
i vissa fall när aktuariella vinster redovisas. Företaget redovisar en tillgång i sådana fall 
eftersom  
 

                                                 
66Ezra, “ Economic Values: A Pension Pentateuch”, 62 
67 Franklin, “Multiemployer Defined Benefit Plan Funding: Actuarial Assumptions”, 39 
68 Kurskompendium: 190 
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1. företaget kontrollerar en resurs som utgörs av möjligheten att använda överskottet till 
att skapa framtida fördelar 

2. denna kontroll är ett resultat av tidigare händelser (avgifter som företaget betalt och 
tjänster som den utfört) samt 

3. framtida ekonomiska fördelar är tillgängliga för företaget i form av minskningar av 
framtida avgifter eller kontant återbetalning, antingen direkt till företaget eller indirekt 
till en annan plan som har underskott 

3.2.2.2 Resultaträkning 
 
Nettot av följande belopp ska redovisas som kostnad eller intäkt i balansräkningen enligt IAS 
19 p. 61: 
 

1. Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period 
2. Plus räntekostnader 
3. Minus den förväntade avkastningen på eventuella förvaltningstillgångar 
4. Eventuella aktuariella vinster och förluster 
5. Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder 
6. Effekten av eventuella reduceringar eller regleringar 
7. Effekten av begränsningsregeln såvida den inte redovisas utanför resultaträkningen 

 

3.3  Aktuariella vinster och förluster 
 
Aktuariella vinster och förluster uppstår när de aktuariella antagandena förändras, vilket i sin 
tur påverkar nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen. Dessa vinster och förluster 
uppstår alltså för att antaganden skiljer sig från vad som egentligen inträffat samt för att 
aktuariella antaganden förändras på grund av ändrade omständigheter. Alltså kan det sägas att 
de aktuariella vinsterna och förlusterna reflekterar ny kunskap om kostnaden för förpliktelsen. 
Vinsterna och förlusterna kan uppstå på flera olika sätt, exempelvis oväntat låg eller hög 
personalomsättning eller livslängd, eller förändringar i uppskattningarna som gjorts om det. 
Diskonteringsräntan kan förändras vilket leder till vinster eller förluster eller så kan förväntad 
och faktisk avkastning på förvaltningstillgångar skilja sig åt.69  
 
Beresford och Neary menar att pensionsförpliktelsen är extremt känslig för små variationer i 
de aktuariella antagandena. En ökning motsvarande en procent i vartdera nyckelantagande 
kan bidra till dramatiska effekter för pensionskostnaden. En procents ökning av den framtida 
förväntade löneutvecklingen ökar pensionskostnaden med 33 procent medan samma 
förändring i diskonteringsräntan ökar kostnaden med 20 procent. Den framtida förväntade 
avkastningen på förvaltningstillgångarna skulle däremot reducera kostnaden med 50 
procent.70 Med ett tryggandeperspektiv på pensionstryggandet menar Nilsson att det ligger 
nära till hands att välja en lägre diskonteringsränta snarare än högre, eftersom det innebär att 
en högre skuld redovisas.71  
 
Newell et al diskuterar de effekter på aktuariella vinster och förluster som en svängig 
aktiemarknad kan ha. När aktiemarknaden går bättre än förväntat, som i USA åren före år 

                                                 
69 Kurskompendium: 194 
70 Beresford and Neary, “Accounting for Pensions - Two Key Areas”, 6 
71 Nilsson, “Vad är rätt värdering av pensionsutfästelser?”, 50 
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2000, skapas stora aktuariella vinster. När aktiemarknaden sedan år 2000 vände neråt var det 
flertalet företag som trots detta valde att höja antagandet om förväntad avkastning vilket 
därmed ledde till aktuariella förluster.72 
 

3.3.1 Redovisning av aktuariella vinster och förluster 
 
Det finns två alternativ till redovisning av aktuariella vinster och förluster som företagen kan 
använda sig av. Dels kan de välja att redovisa eventuella vinster och förluster mot 
resultaträkningen dels mot eget kapital. 
 

3.3.1.2 Resultaträkning 
 
Alternativet som innebär att aktuariella vinster och förluster beaktas i resultaträkningen kallas 
även för korridorregeln73. En intäkt eller en kostnad bokförs endast i resultaträkningen de 
gånger som ackumulerade oredovisade aktuariella vinster och förluster i början av 
redovisningsperioden överstiger 10 procent av det högsta av antingen den förmånsbestämda 
förpliktelsen eller förvaltningstillgångarnas verkliga värde.74 Det belopp som överstiger 
gränsvärdet delas sedan med den genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för att inte 
effekterna av aktuariella vinster och förluster ska bli så stora på resultatet. Tanken bakom att 
undanta en del av de aktuariella vinsterna och förlusterna från att beaktas är att de kan komma 
att ta ut varandra på längre sikt. Genom att bara redovisa korridorvärdet minskas därmed den 
volatilitet som annars skulle uppstå i resultaträkningen om alla aktuariella vinster och 
förluster skulle beaktas. Nackdelen med detta alternativ är att beloppet på pensionsskulden i 
balansräkningen inte överensstämmer med det verkliga värdet på pensionsskulden.75 Företag 
som så önskar kan välja att redovisa de aktuariella vinsterna och förlusterna snabbare men då 
är kravet att de upprättat en metod som konsekvent tillämpas från period till period76. En 
nackdel med att redovisa aktuariella vinster och förluster mot resultatet är den volatilitet i 
resultatet som uppstår och som inte företagsledningen kan påverka. Det här gör att resultaten 
inte ger en rättvisande bild av ledningens prestationer utan påverkas av yttre faktorer som inte 
går att styra.77 

3.3.1.3 Balansräkning 
 
En ändring i IAS 19 som trädde i kraft den 1 januari 2006 innebar en möjlighet att istället 
redovisa aktuariella vinster direkt över eget kapital78. Om företaget väljer att tillämpa denna 
metod måste hela den aktuariella vinsten eller förlusten bokföras mot eget kapital79. 
Bakgrunden till denna ändring hittar man i de brittiska reglerna för pensionsredovisning där 
redovisning av aktuariella vinster och förluster direkt mot eget kapital var ett krav i den 
standard som den engelska normgivaren Accounting Standards Board (ASB) gav ut redan år 
                                                 
72 Newell et al. ”Corporate Pension Plans: How Consistent are the Assumptions in Determining Pension 
Funding Status?”, 24 
73 Kurskompendium: 194 
74 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006: 332 
75 Kurskompendium: 195 
76 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006: 332 
77 Kurskompendium: 196 
78 Janzon och Ericsson ”Ändrade regler för pensionsredovisning. Alternativ enligt IAS 19 kan få stor 
genomslagskraft”, 33 
79 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006: 332 
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2000.80International Actuarial Association (IAA) uttrycker ett missnöje med tillägget men 
förstår dock det huvudsakliga syftet med ändringen; att underlätta införandet av IAS 19 för de 
företag som följer det brittiska regelverket. IAA menar på att IASB i och med det alternativa 
sättet att redovisa aktuariella vinster och förluster frångår målet att uppnå jämförbarhet mellan 
pensionsredovisning mellan bolag. Detta gäller framför allt jämförbarheten med amerikanska 
bolag.81 Även det svenska Redovisningsrådet yttrar sin missbelåtenhet över standardtillägget i 
ett comment letter till IASB. Rådet ifrågasätter IASB införandet av ytterligare ett 
redovisningsalternativ då de menar att detta strider mot IASB´s mål.82 
 
Om ett företag väljer att använda sig av möjligheten att redovisa aktuariella vinster och 
förluster över eget kapital måste de redovisas i en rapport som heter “Redogörelse över 
redovisade intäkter och kostnader”. Det innebär en not med avstämningar av ingående och 
utgående balanser för varje del av eget kapital i tabellform som ska innehålla alla intäkter och 
kostnader son uppstått under perioden och som redovisas över eget kapital eller resultatet. 
Utöver aktuariella vinster eller förluster kan denna rapport t.ex. innehålla verkligt värde-
vinster/(förluster) från finansiella tillgångar som kan säljas som redovisats i eget kapital. 
Aktuariella vinster och förluster återförs aldrig till resultaträkningen i senare perioder som alla 
andra typer av intäkter och kostnader. Dock menar Janzon och Ericsson att IASB öppnar för 
en sådan återföring i framtiden eftersom de i förslaget kräver ökade upplysningar om det 
ackumulerade beloppet av aktuariella vinster och förluster som redovisats direkt mot eget 
kapital.83 
 
Janzon och Ericsson har listat de potentiella för och nackdelar som kan uppstå vid redovisning 
av aktuariella vinster och förluster direkt över eget kapital. Som fördelar nämns den ökade 
relevans som uppstår i och med att överskott eller underskott redovisas i balansräkningen 
istället för redovisning av en fiktiv tillgång eller skuld. Eftersom ingen amortering sker av 
aktuariella vinster och förluster i resultatet minskar volatiliteten i resultaträkningen. Vid 
eventuella reduceringar och regleringar kan effekterna i resultaträkningen bli betydande 
avseende oredovisade aktuariella vinster och förluster, denna effekt uteblir vid tillämpning av 
det nya alternativet. Stora oredovisade aktuariella förluster som är föremål för amortering 
enligt korridormetoden kommer inte att belasta resultatet i lika stor utsträckning i framtiden.84 
 
Eftersom en redovisning direkt i eget kapital kan medföra väsentliga variationer i både eget 
kapital och pensionsskulden kommer det att krävas aktuariella beräkningar inte bara årsvis 
utan så ofta som kvartalsvis. Det här ser Janzon och Ericsson kan som en möjlig nackdel med 
redovisning över eget kapital. Vidare nämns som en nackdel att en omedelbar redovisning av 
aktuariella vinster och förluster slår igenom direkt både i eget kapital och på pensionsskulden 
och därför kan medföra stora effekter på dessa. En annan möjlig nackdel är den 
kostnadsbelastning som kommer att drabba företag med stora oredovisade förluster som är 
föremål för amortering enligt korridorregeln.85 
 
 
                                                 
80 Janzon och Ericsson ”Ändrade regler för pensionsredovisning. Alternativ enligt IAS 19 kan få stor 
genomslagskraft”, 33-34 
81 Comment letter, IAA 
82 Comment letter, RR 
83 Janzon och Ericsson ”Ändrade regler för pensionsredovisning. Alternativ enligt IAS 19 kan få stor 
genomslagskraft”, 35 
84 Ibid., 34 
85 Ibid., 34 
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3.3.2 Verkligt värde 
 
Allt fler redovisningsstandarder kräver numer en redovisning till verkligt värde. Det här är en 
spegling de behov som användare av finansiella rapporter har samt en satsning av 
standardsättare mot den minskade relevansen i finansiella rapporter.86 Tillägget i IAS 19 som 
tillåter redovisning av aktuariella vinster och förluster i eget kapital innebär att den post som 
redovisas i balansräkningen blir mer meningsfull enligt Janzon och Ericsson. För de bolag 
som rapporterar enligt IAS 19 kan alternativet ses som ett sätt att åstadkomma en ökad 
transparens och användbarhet.87 McGeachin är av samma åsikt och menar på att metoden ger 
en mer transparent information än en uppskjuten redovisning, vilket IASB har alvarliga 
förbehåll emot88. Sayther menar att vi måste vara klara med vad vi vill uppnå med 
redovisningen. Att försöka mäta vinster och förluster eller att sätta ett värde på 
balansräkningen.89 Det sista skulle alltså enligt Janzon och Ericson bättre uppnås när det 
gäller pensioner vid redovisningen av aktuariella vinster och förluster över eget kapital, 
istället för att redovisa enligt korridor regeln och ha ett belopp i balansräkningen som avviker 
från den ”verkliga” pensionsskulden90. 
 
 Vidare överväger IASB att göra en omfattande granskning av redovisningen av kostnader för 
ersättningar efter avslutad anställning, kanske tillsammans men US Financial Accounting 
Standards Board.91  
 
Den brittiska standardsättaren Accounting Standards Board (ASB) är de som leder vägen mot 
redovisningsstandards som tillämpar verkligt värde på både tillgångar men också åtaganden, 
och bort från tekniker som innebär utjämning. IASB samarbetar med och influeras av bland 
annat ASB, men också den amerikanska motsvarigheten FASB, speciellt IAS 19 är influerad 
på många sätt av den brittiska motsvarigheten FRS 17. Standarden är helt klart en 
sammanstrålning av både brittisk och amerikansk pensionsredovisning. Självklart finns det 
kritik mot att värdera pensioner till verkligt värde och det som främst kritiseras är den stora 
volatilitet som detta skapar i de finansiella rapporterna. Vissa hävdar att pensionsredovisning 
till verkligt värde skapar endast liten, om ens någon fördel. ASB jämställer aktuariella vinster 
och förluster med värdeförändringar på anläggningstillgångar.  
 

3.4 Upplysningskrav 
 
För att motverka eventuella försök till missbruk av redovisning av aktuariella vinster och 
förluster direkt mot eget kapital har vissa upplysningskrav utformats. Bland annat det tidigare 
nämnda om det ackumulerade belopp som redovisats mot eget kapital. Det andra innebär att 
företagen måste införa en femårshistorik över beloppen på nuvärdet av den förmånsbestämda 
förpliktelsen, verkliga värdet på förvaltningstillgångarna, överskott eller underskott i 

                                                 
86 Barlev, B och Haddad, J R, ”Fair value accounting and the management of the firm”. Critical Perspectives on 
Accounting. 14, 2003: 383  
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88 McGeachin, Anne, ”Plans for pensions” Accountancy. 134, 2004: 82 
89 Sayther, Colleen, “Fair Value Accounting: Fair for Whom?” Financial Executive 2004: 6 
90 Janzon och Ericsson ”Ändrade regler för pensionsredovisning. Alternativ enligt IAS 19 kan få stor 
genomslagskraft”, 33 
91 McGeachin, ”Plans for pensions”, 82 
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pensionsplanen samt erfarenhetsbaserade justeringar som uppkommer avseende både den 
förmånsbestämda förpliktelsen samt förvaltningstillgångarna.92 
 
Ett företag är skyldigt att lämna upplysningar i de finansiella rapporterna som hjälper de 
externa intressenterna att bedöma karaktären på företagets förmånsbestämda pensionsplaner 
och de ekonomiska effekterna av ändringar i dessa planer under perioden.93 
Upplysningskravet är detaljerade och följande utgör exempel på information som måste 
framgå enligt standarden:  
 

− Företagets redovisningsprincip för aktuariella vinster och förluster, 
dvs. en beskrivning för val av redovisningsmetod. 

− En allmän beskrivning av typ av plan. 
− En avstämning av ingående och utgående balanser av nuvärdet av 

den förmånsbestämda förpliktelsen.  
− En specifikation av årets kostnad för pensionsårtaganden. 
− En avstämning av ingående och utgående balanser av verkligt värde 

för förvaltningstillgångarna. 
− En Beskrivning av de viktigaste aktuariella antaganden som har 

använts på balansdagen. 
 
Vissa upplysningskrav lades också till då detta tillägg till IAS 19 lades fram, dessa gäller alla 
företag och oavsett vilken redovisningsmetod man använder gällande aktuariella vinster och 
förluster. Dessa upplysningskrav omfattar bland annat ett krav på att avstämning ska ske 
separat för förändringen av det förmånsbestämda åtagandet under året respektive årets 
förändring i förvaltningstillgångar. Dessa upplysningar ska främja förståendet av 
avstämningen och är i linje med de regler som tillämpas i USA. För att underlätta en 
bedömning av pensionsplanens risk måste företagen uppvisa mer detaljrika beskrivningar av 
sina förvaltningstillgångar samt en beskrivning av hur den förväntade avkastningen 
uppskattats. Annat som ska ingå i upplysningarna: uppskattning av nästkommande års 
inbetalningar till planen och detaljer kring antagna sjukvårdskostnader.94 
 

3.5 Earnings management 
 
Earnings management uppstår när ett företag använder sig av bedömningar i redovisningen, 
t.ex. genom att förändra siffror i redovisningen för att dölja för aktieägare att resultatet inte 
varit bra. Andra exempel på Earnings management är förändring av redovisade siffror för att 
påverka bonuskontrakt. 
 
Redovisningsstandards är effektiva då de möjliggör att på ett bra sätt visa skillnader i 
ekonomisk ställning mellan olika företag. För att detta ska kunna uppnås måste 
standardsättarna beakta konflikter mellan relevans och reliabilitet. Standards som har en hög 
relevans får ofta problem med reliabilitet och vice versa. För att redovisningen ska hålla en så 
hög kvalité som möjligt måste det finnas utrymme för företagsledare att framföra den 
information som finns om företagets finansiella ställning på bästa sätt. Det här kan innebära 

                                                 
92 Janzon och Ericsson ”Ändrade regler för pensionsredovisning. Alternativ enligt IAS 19 kan få stor 
genomslagskraft”, 34-35 
93 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006: 339 
94 Ibid., 34-35 
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allt från att företag kan välja den redovisningsmetod som passar dem bäst sett ur en 
företagsekonomisk syn till att kunna göra uppskattningar i redovisningen. Men när en 
standard uppfyller detta finns förstås också risk för att företag väljer en redovisningsmetod 
som inte alls på bästa sätt visar den ekonomiska ställningen på bästa sätt.95 
 
Earnings management uppstår enligt Healy och Wahlens definition när företagsledare 
använder bedömningar i finansiella rapporter för att förändra dessa med motiv att vilseleda 
aktieägare. Exempel på sådana bedömningar är aktuariella antaganden i samband med 
pensionsberäkningar men också val mellan olika tillåtna redovisningsmetoder.96 
 
En del av earnings management är income smoothing, eller resultatutjämning. 
Resultatutjämning innebär att företagsledare agerar för att dämpa volatiliteten i företagets 
bokförda resultat. En av orsakerna till att detta förekommer är företagsledarnas tro på att 
investerare betalar mer för ett företag som uppvisar jämna resultat över olika år.97 
Företagsledare kommer att ha incitament till resultatutjämning om kostnaden för det är låg. 
Om utjämning däremot är kostsamt är det möjligt att företagsledaren inte kommer att använda 
sig av resultatutjämning98. 
 

3.6 Institutionell teori 
 
Med den institutionella teorin vill DiMaggio och Powell skapa förståelse för varför 
organisationer är lika varandra till skillnad från annan organisationsteori som istället valt att 
fokusera på skillnaderna mellan organisationer.99 
 
Organisatoriska fält som till en början kan ha olika ansatser och skepnader tenderar att bli mer 
och mer homogena när de blir etablerade. Ett organisatoriskt fält kan bestå av organisationer 
som har samma leverantörer eller resurser, men ett organisatoriskt fält kan också bestå av 
organisationer som följer samma regelverk. Och när ett sådan här organisatoriskt fält uppstår 
kommer starka krafter att göra dem mer lika varandra.100 
 
Det som bäst beskriver homogenitetsprocessen är enligt DiMaggio och Powell isomorfism, 
eller likriktning. Hawley beskriver isomorfism som en process som tvingar en enhet i 
populationen att likna andra enheter som är verksamma i samma omgivning. DiMaggio och 
Powell utgår ifrån en institutionell syn på isomorfism och delar upp det i tre olika former. 
 

• Tvingande isomorfism uppkommer när formella och informella påtryckningar utövas 
på organisationer av t.ex. andra organisationer som de är beroende av. Uppkomsten 
kan också ske som en direkt följd av lagar och regleringar, däribland nämns de lagliga 
och tekniska krav som ställs på årsredovisningar. Dotterbolag som tvingas tillämpa 

                                                 
95 Healy, P M och Wahlen J M, “A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for 
Standard Setting”. Accounting Horizons, 13 1999: 366 
96 Ibid., 369 
97 Trueman, B och Titman, S, “An Explanation for Accounting Income Smoothing”. Journal of accounting 
Reaserch, 26 1988: 127 
98 Trueman och Titman, ”An Explanation for Accounting Income Smoothing”, 128 
99 DiMaggio P J, och Powell W W, ”The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective 
Rationality in Organizational Fields” American Sociological Rewiev, 48 1983: 148 
100 Ibid., 148-149 
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samma redovisningsmetoder som moderbolaget är exempel på tvingande isomorfism 
utanför statliga bestämmelser.101 

 
• Imiterande isomorfism. Isomorfism behöver inte vara framtvingad av myndigheter 

utan kan också bero på osäkerhet. Denna osäkerhet gör att organisationer tar efter 
andra, enligt dem mer framgångsrika, organisationer. Det här är dessutom ekonomiskt 
lönsamt att ta efter en organisation som stått inför samma problem, och löst det.102 

 
• Normativ isomorfism härstammar ur professionalisering som innebär en yrkeskårs 

strävan mot en definition av de villkor och metoder som ska gälla i deras arbete. Det 
är de högutbildade anställda som genom att de har genomgått liknande standardiserade 
utbildningar har dylika uppfattningar om organisationsnormer. Även nätverk inom en 
profession bidrar till normativ isomorfism. Det faktum att anställda går igenom 
liknande processer vid anställning gör dem svåra att urskilja från varandra. Speciellt 
gäller detta för personer i ledande befattningar.103 

 
Det är troligt att dessa institutionella isomorfiska beteenden kommer att fortsätta även i 
avsaknad på bevis att det skulle göra den interna organisationen mer effektiv. I de fall där den 
interna organisationen faktiskt blir bättre beror det ofta på att organisationer blir belönade för 
att de är lika andra organisationer. Likformighet underlättar affärsförbindelser och hjälper till 
att skapa ett gott rykte men det är inte ett bevis för att likartade organisationer skulle fungera 
bättre än de som är mera avvikande.104 
 

3.7 Vinstmanipulering med pensionsredovisningen 
 
I en epok av bolagsskandaler uttrycker ledaren i Economist att det är dags att skandalerna får 
ett slut. Företag borde inte tillåtas spela redovisningsspel med pensionsåtaganden. De 
standardstiftande instanserna bör granska hur några av de största bolagen cyniskt utnyttjar 
redovisningsreglerna som tillämpas på pensionsförpliktelserna. Vidare framgår att instanserna 
inte inser hur stora summor som har trollats med i företagens balansräkningar och i de senaste 
årens redovisningen av vinster och förluster. Utan vinstmanipulation av pensionsåtaganden 
skulle företag som IBM, General Motors och Boeing rapporterat betydligt mer dramatiska 
resultat. Problemen tycks inte enbart vara amerikanska, de fastställda pensionsplanerna är 
dilemman för merparten av företag med anledning av att de framtida förpliktelserna utgör 
enorma summor. I Storbritannien har somliga företag underskott i pensionsförpliktelserna 
som nästan motsvarar företagets marknadsvärde och i Europa står flertalet företag inför ökade 
kostnader i samband med den åldrande arbetskraften.105 
 
Det är storleken på pensionsplanerna, företagsledningens vida utrymme och markandens 
oförmåga att fullt ut urskilja uppblåsta och effektiva vinster i pensionsplanerna som gör 
redovisningen av pensioner till ett fruktbart område för vinstmanipulering och som 
följaktligen motiverar företagen att vidta åtgärder som kännetecknar gynnsammare 

                                                 
101 DiMaggio och Powell, ”The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in 
Organizational Fields”, 150-151 
102 Ibid., 151-152 
103 Ibid., 152 
104 Ibid., 153-154 
105 “Time to end a scandal”, Economist, 373, 2004: 12-13 
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pensionsförpliktelser.106 Det är vid fastställandet av de aktuariella antagandena för 
beräkningen av den framtida pensionsförpliktelsen som utrymmet för vinstmanipulering 
uppstår. Speciellt utsatt är antaganden om diskonteringsräntan och den förväntade långsiktiga 
avkastningen på förvaltningstillgångarna107. Utsattheten beror på den relativt stora 
känsligheten för små förändringar i värdena i förhållande till övriga aktuariella antaganden, 
exempelvis kan en ökning med en procent av diskonteringsräntan minska 
pensionsförpliktelsen med fem procent medan en ökning motsvarande tre procent på den 
förväntade löneökningstakten enbart skulle gynna pensionsförpliktelsen med 0,2 procent.108 
 
Bergstresser et al menar att företagsledningen modifierar pensionsredovisningen i syfte att 
förstärka företagets bruttovinst. Företagsledningen tycks vara mer aggressiv med de 
aktuariella antagandena, framförallt med den förväntad långsiktiga avkastningen på 
förvaltningstillgångarna, när förberedelser för förvärv av företag sker. Den antagna 
avkastningen är ungefär 0,30 procent högre vid tidpunkten för förvärvsverksamheten i 
relation till andra företag inom samma industri/bransch och år.109 Företag tycks också utöva 
vinstmanipulering i perioder då resultatet närmar sig den kritiska tröskeln och när 
företagsledningen innehar en stor andel av aktierätterna.110  
 

3.8 Sammanfattning av litteraturgenomgång 
 
De svenska börsnoterade bolagens redovisning av pensioner har nyligen genomgått en mängd 
förändringar bl.a. ska beräkningen av pensionsförpliktelsen för förmånsbestämda 
pensionsplaner baseras på aktuariella antaganden som företag ska fastställa. Regelverket IAS 
19 anger tydligt hur företagen skall gå tillväga vid fastställandet av de aktuariella 
antagandena, dock uppstår fortfarande vissa överväganden som företagen måste göra. Ett 
sådant är vilken ränta som skall utgöra ersättningen för marknadsräntan på företags- eller 
statsobligationer när pensionsförpliktelsens löptid förhindrar användandet av dessa räntor. Av 
litteraturgenomgången framkommer de tre viktigaste aktuariella antaganden som företagen 
ska fastställa; diskonteringsräntan, den framtida förväntade avkastningen på 
förvaltningstillgångarna samt den framtida förväntade löneutvecklingen.  
 
Aktuariella vinster och förluster uppkommer då förändringar i de aktuariella antagandena 
sker. Pensionsförpliktelsen är mest känslig för förändringar i diskonteringsräntan, små 
förändringar kan ha markanta effekter på pensionskostnaden och skulden. Företag som 
tillämpar IAS 19 har tre alternativa metoder att redovisa dessa vinster och förluster; 
korridormetoden, direktmetoden antingen mot resultaträkningen eller eget kapital. Fördelarna 
med korridorregeln är den utjämningseffekt som metoden medför, dock minskar relevansen 
som istället uppnås vid användandet av de två övriga metoderna.  
 
Teorin om earnings management och income smoothing förklarar företagens incitament till 
resultatutjämning. Den institutionella teorin beskriver hur företag kan komma att likna 
varandra exempelvis då de följer samma regelverk.  

                                                 
106 Bergstresser, D, Desai, M, Rauh, J, ”Earnings manipulation, pension assumption, and managerial investment 
decisions” The Quarterly Journal of Economics. 2006: 191-192 
107 Bergstresser, D, Desai, M, Rauh, J, ”Earnings manipulation, pension assumption, and managerial investment 
decisions”, 157 
108 Ibid., 161-165 
109 Ibid., 177-178 
110 Ibid., 183-186 
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Fastställandet av aktuariella antaganden skapar utrymme för vinstmanipulering genom att 
antagandena ska baseras på företagens bästa bedömning av de parametrar som skall ingå i 
beräkningen av pensionsförpliktelsen. Det är framförallt fastställandet av diskonteringsräntan 
som skapar detta utrymme.  
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4 

EMPIRI OCH ANALYS 

Innehållsanalys 
 
 
Vi presenterar i detta kapitel den information vi sammanställt ur årsredovisningarna från 
tjugo företag noterade på Lagre Cap-listan och kopplar tillbaka delar av den till 
litteraturgenomgången. Innehållsanalysen är indelad i teman för att underlätta läsningen; 
aktuariella antaganden, företagets redovisningsprinciper för aktuariella vinster och förluster, 
storleken på aktuariella vinster och förluster samt nuvärdet av den förmånsbestämda 
förpliktelsen.   

4.1 Aktuariella antaganden 
 
Företag som tillämpar IAS 19 är skyldig enligt standarden att återge en beskrivning av de ur 
företagets synvinkel viktigaste aktuariella antaganden som använts på balansdagen. 
Antaganden som diskonteringsräntan, framtida löneökningstakt samt förväntad avkastning på 
förvaltningstillgångarna har samtliga företag i studien redogjort för. Enligt Godwin är det de 
här tre antagandena som får anses ha störst betydelse och vara viktigast111. 
 

4.1.2 Finansiella antaganden 
 
4.1.2.1 Diskonteringsränta 
 
Den lägsta diskonteringsräntan bland de 20 företagen i vår kartläggning var 3,75 procent och 
den högsta 5,2. De flesta företag ligger dock på en nivå kring 4-5 procent. Anledningen till 
variationerna beror dels på att flertalet företag använder viktat genomsnitt för hela koncernens 
pensionsåtagande för samtliga verksamhetsländer och dels på att företagen gör olika 
uppskattningar.  
 
Tio av företagen har valt att höja sin diskonteringsränta från år 2005 till 2006 medan 
resterande företag har samma nivå på diskonteringsräntan som i föregående års bokslut. 
Höjningarna består i allt från 0,1 procent till 0,62 procent men de flesta företag har gjort en 
höjning på 0,3-0,4 procent. En höjning av diskonteringsräntan innebär en minskning av 
pensionsskulden, men även en ökning av räntekostnaderna i resultaträkningen. Enligt Newell 
et al kan en sådan ökning motverkas av en höjning av antagandet om avkastningen på de 
framtida förväntade förvaltningstillgångarna.112 Fem av de tio företagen som valt att höja 
diskonteringsräntan har även valt att höja den förväntade avkastningen på 
förvaltningstillgångarna. Dock är det inte möjligt att utläsa ur årsredovisningarna om dessa 
två höjningar har ett samband. 

                                                 
111 Godwin, ”An Examination of Pension Actuarial Assumptions over the Dacade Following the Issuance of 
FAS 87” 
112 Newell et.al., “Corporate Pension Plans: How Consisitent are the Assumptions in Determining Pension 
Funding Status?” s. 23-24, 27 
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Åtta av företagen i innehållsanalysen uppger att de baserar sitt antagande om 
diskonteringsräntan på förstklassiga företagsobligationer vid balansdagen, när det inte finns 
någon fungerande ränta för sådana obligationer används istället statsobligationer. Tre företag 
väljer att helt basera antagandet på statsobligationer. En alternativ grund för 
diskonteringsräntan är realränteobligationer eller swap-räntor, vardera alternativ tillämpas av 
ett företag. För att inte binda överflödigt kapital i pensionsfonderna väljer AstraZeneca att 
utgå från den förväntade avkastningen hos faktiska pensionstillgångar. I resterande sex 
företags årsredovisningar går det ej att utläsa grunden för antagandet.  
 
Av litteraturen framgår problematiken med fastställandet av diskonteringsräntan, då 
marknadsräntorna inte belöper på motsvarande löptid som pensionsförpliktelserna. 
Branschexperter menar att diskonteringsräntan inte tar hänsyn till den löptid av 
pensionsförpliktelsen som sträcker sig utöver tjugo år.113 Vidare framkommer det att 
användningen av två skilda diskonteringsräntor kan vara lämpligt114. Ingen av företaget har 
valt att skilja diskonteringsräntan åt beroende på förpliktelsernas löptider, i vart fall 
framkommer det inte av årsredovisningarna. 
 
4.1.2.2 Avkastningen på förvaltningstillgångarna  
 
Alla utom två företag uppger den framtida förväntade avkastningen på 
förvaltningstillgångarna. Nivån på antagandet varierar kraftigt, allt från 4,0 procent upp till 
7,4 procent. De flesta företag ligger dock omkring 5-6 procent. Förändringen på antagandets 
nivå från föregående års bokslut skiftar från -1,75 till + 0,8 procent. Det är enbart tre företag 
vars förändring är mer än en halv procent. Samtliga företag som beskriver processen vid 
fastställandet av antagandet använder ett vägt genomsnitt av respektive tillgångsslags 
förväntade avkastning, med hänsyn tagen till historisk utveckling och långsiktiga prognoser. 
 
Tre företag specificerar hur de har fördelat förvaltningstillgångarna.  Electrolux och Volvo har 
exempelvis förvaltningstillgångar bestående av 45 procent aktier, resterande del består till 
största del av obligationer. Swedbank har däremot endast tjugo procent aktier och resterande i 
räntebärande värdepapper. Ytterligare några företag har förvaltningstillgångarna till största 
del placerad i aktier och värdepapper men uppger inga procentsatser.  
 
Avkastningen på förvaltningstillgångarna skall motsvara ett vägt genomsnitt för samtliga 
företagets placeringar. Ett företag angav dock avkastningen för samtliga tillgångsslag i 
årsredovisningen. Skillnader i nivån på antagandet företagen emellan beror på företagets 
riskbenägenhet för portföljen.115 Det här är också det antagande där det finns störst variationer 
mellan företagen vilket kan ha en förklaring i företagens riskbenägenhet.  
 
4.1.2.3 Framtida förväntad löneökning 
 
Den framtida förväntade löneutvecklingen ligger på en nivå omkring 3 procent. Det lägst 
värdet är 2,5 procent och det hösta motsvarar 4 procent. Inget av de tjugo företagen har någon 
markant förändring i nivå på antagandet, de flesta företagen uppger att ingen förändring alls 
har skett. Swedbank anger att de baserar antagandet om framtida förväntad löneökning på den 
                                                 
113 Ezra, Don, “ Economic Values: A Pension Pentateuch”, 62 
114 Beresford och Neary  “Accounting for pensions- two key areas”, 7 
115 Newell et.al., “Corporate Pension Plans: How Consisitent are the Assumptions in Determining Pension 
Funding Status?”, 26 
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effekt som väntas av avtalsenliga löneökningar och löneglidning. SAS har utgått från 
inflationen och har tillagt en procentenhet för att inkludera en reallöneökning i beräkningarna.  
 

4.1.2 Demografiska antaganden 
 
Den största andelen av företagen uppger inga demografiska antaganden överhuvudtaget i sina 
årsredovisningar. Åtta företag har dock antaganden av demografisk karaktär, ex. om förväntad 
livslängd efter 65 års ålder, förväntad återstående tjänstgöringstid, genomsnittlig 
pensioneringsålder och genomsnittlig livslängd. Två av dessa företag har även uppskattat den 
årliga ökning av sjukvårdskostnader, vilka berör förmånsbestämda planer i USA.  
 
Den genomsnittliga förväntade återstående tjänstgöringstiden är 13,5 år och förväntad 
livslängd efter 65 års ålder är 18 år för män och 22 år för kvinnor. Företagen uppskattar 
antagandena utifrån livslängds tabeller i de länder där förpliktelsen finns. Skanska uppger om 
den förväntade livslängden ökar med ett år förväntas pensionsförpliktelsen öka med fyra 
procent. Enligt litteraturen skall detta antagande vara ett problem att fastställa eftersom det 
finns publicerade statistik att utgå från116.  
 

4.2 Företagets redovisningsprincip för aktuariella vinster och 
förluster 
 
Företag som tillämpar IAS 19 är skyldiga att i sina finansiella rapporter lämna upplysningar 
om de val av redovisningsprinciper, dvs. den redovisningsmetod som företaget applicerar för 
de aktuariella vinsterna och förlusterna som uppkommer. Enligt den nya 
redovisningsstandarden har företagen tre alternativa metoder för redovisningen av pensioner, 
varav en av principerna infördes inför bokslutet år 2006.  
 
Genomgången av de tjugo årsredovisningarna visade att de flesta företag har valt, trots den 
nya möjligheten att redovisa direkt över eget kapital, att fortsätta redovisa aktuariella vinster 
och förluster i resultaträkningen. Av de 14 företag som redovisade över resultaträkningen 
använde 12 korridorregeln och resterande kostnadsförde hela förpliktelsen direkt. Återstående 
fem företag applicerar metoden att redovisa de aktuariella vinsterna och förlusterna direkt mot 
eget kapital. 
 
Inget av företagen uppger någon orsak till varför de valt att redovisa med den metod de gör, 
men standarden ställer heller inget krav att det måste framgå i rapporterna. Vi förutsätter att 
det finns bakomliggande orsaker till varför företag väljer att applicera tio procent korridoren i 
en sån stor utsträckning. En anledning kan vara att dämpa kraftiga slag mot resultatet som kan 
uppkomma under perioder p.g.a. de aktuariella vinsterna och förlusterna. Genom att 
pensionsskulden inte redovisas fullt ut utan enbart det belopp som faller utanför korridorens 
gränsvärden fördelat på den återstående genomsnittliga anställningstiden mildras slagen i 
jämförelse med den alternativa metoden som redovisar hela pensionskostnaden direkt. 

                                                 
116 Farnklin, Multiemployer Defined Benefit Plan Funding: Actuarial Assumptions, 39 
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4.3 Storleken på aktuariella vinster och förluster 
 
En övervägande andel av företagen som applicerar korridorregeln som redovisningsmetod har 
i bokslutet år 2006 redovisat en förlust, dessa ligger på mellan -1 och -724 MSEK. Resterande 
företag redovisade aktuariella vinster för år 2006 och dessa uppgår till 13 respektive 448 
MSEK. Samtliga företag utom ett, som använder korridormetoden har utgående oredovisade 
aktuariella förluster, beloppen varierar från – 33 till – 2958 MSEK. SAS är det enda företag 
som har en utgående oredovisad vinst om 7872 MSEK. Inget av dessa företag har i den 
finansiella rapporten uppgett årets aktuariella vinst eller förlust.  
 
Av de företag som väljer att redovisa den aktuariella vinsten eller förlusten direkt över 
antingen resultaträkningen eller mot eget kapital, har samtliga uppgett storleken på årets 
aktuariella vinst eller förlust. Hälften av företagen redovisar en vinst, mellan 1 och 467 
MSEK, resterande andel redovisar en förlust mellan – 19 och – 48 MSEK.  
 

4.4 Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen 
 
Alla företag som tillämpar IAS 19 skall enligt standarden lämna upplysning om den 
förmånsbestämda pensionsplanens nuvärde. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen 
växlar mycket kraftigt mellan företagen i innehållsanalysen, allt från 156 till 34 740 MSEK. 
För fem av företagen överskrider storleken på förpliktelsen 20 000 MSEK, medan 
förpliktelsen för tre företag endast motsvara knappa 400 MSEK. Återstående sex företag 
redovisar en omfattning mellan 1 744 och 13 691 MSEK.  
  
Vi har valt att inte inkludera de företag som redovisar i en annan valuta än SEK i 
innehållsanalysen angående storleken på aktuariella vinster och förluster samt nuvärdet av den 
förmånsbestämda förpliktelsen. Bortvalet omfattar sex av de utvalda företagen 
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5 

EMPIRI OCH ANALYS 

Intervjuer 
 
 
Studiens femte kapitel presenterar den information vi erhållit från de genomförda 
intervjuerna. Även studiens huvudanalys ingår. Kapitlet är precis som föregående indelat i 
teman, dock inte med samma. Först behandlas aktuariella antaganden, aktuariella vinster och 
förluster och slutligen vinstmanipulering med pensionsförpliktelsen. Kapitlet inleds med en 
presentation av de företagsrepresentanter och aktuarier som medverkat i studien. 

5.1 Medverkande företag 
 
Vi intervjuade fyra företag som tillämpar IAS 19. De företag som medverkat i studien valdes 
ut från kartläggningen: 
 
Holmen; Stefan Loréhn som arbetar som controller i ekonomistaben på Holmens 
huvudkontor. På Holmen har Loréhn arbetat i tre år och på den nuvarande positionen omkring 
ett år.    
 
SSAB; Henrik Skoglund har en position som redovisningsansvarig på företagets huvudkontor. 
Den positionen har han besuttit sedan tio år tillbaka, i princip lika länge som han varit 
verksam på SSAB.  
 
Boliden; Ragnvald Jonsson är ansvarig för redovisning och skatter i Boliden koncernen. 
Jonsson har arbete i Boliden 36 år och haft denna position i fem år.  
 
Stora Enso; Lars-Göran Strandberg är ekonomichef för det svenska moderbolaget och 
ansvara för redovisningen. Han hjälper även till med koncernredovisningen. Han var varit 
anställd sedan år 1990 och innehaft nuvarande position i fem år. 
 

5.2 Medverkande aktuarier 
 
SPP Konsult; Stefan Jansson har det senaste året arbetat som aktuarie och seniorkonsult inom 
SPP konsult. Innan dess har han haft chefs befattningar för en aktuarieavdelning inom 
försäkringar samt en avdelning för produktutveckling. Dock har han under hela 2000- talet 
varit insatt i aktuariella frågor.  
 
PRI; Claes Nilsson Kvick är marknadschef för team IAS 19 på PRI och Joans Hellström är 
kundansvarig för samma avdelning.  
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5.3 Aktuariella antaganden 
 

5.3.1 Fastställandet av aktuariella antaganden 
 
Det är företagens skyldighet att fastställa samtliga aktuariella antaganden för beräkningen av 
pensionsskulden. Vill företagen föra en diskussion kring vilket antagande som bör gälla och 
storleken på antagandet hjälper aktuarien naturligtvis till. I huvudsak berör diskussionerna 
antagandet om diskonteringsräntan men också den framtida löneökningstakten är vanligt 
förekommande. SPP Konsult menar att det framförallt är företagens egna erfarenheter som 
används som grund vid fastställandet av de flesta antagandena, medan PRI menar på 
regelverket har en mycket central roll vid fastställandet.  
 
Samtliga företag uppger att de för en diskussion med aktuarier om vad som är rimligt att anta 
i samband med fastställandet av aktuariella antaganden. SSAB menar att diskussionerna förs 
med aktuarierna för att försäkra sig om att deras antaganden inte väsentligt skiljer sig från 
marknaden i övrigt. Det här kan förklaras av den institutionella teorin och främst då av 
imiterande isomorfism117. Holmen rådfrågar framförallt aktuarierna gällande antagandet om 
avkastningen på förvaltningstillgångarna, då de menar att det inte finns något givet svar utan 
det utgörs av subjektiva bedömningar.  
 
Stora Enso påvisar att aktuarien är med och lämnar synpunkter på de aktuariella antagandena 
men det är företaget som fastställer dem. Vilket PRI också är noga med att påpeka. 
 

”Vi är mycket till för att företagets parametrar ska hamna inom ramen  
för vad regelverket säger”. 

Claes Nilsson Kvick, PRI 
 
Att det är företagen som ska stå för själva fastställandet av de aktuariella antagandena framgår 
tydligt i IAS 19 och även Mills poängterar detta faktum118. Antagandena ska ju enligt 
regelverket motsvara företagets bästa bedömning. Att aktuarierna på PRI gång på gång 
påpekade detta faktum ser vi som ett tecken på att de ville göra klart för oss att de inte kan stå 
till svars för de antaganden som företagen gör.   
 
SPP Konsult har inte den uppfattningen att företag jämför nivåer på de aktuariella 
antagandena med varandra inför fastställandet. De företag som kan tänkas jämföra med andra 
företag är de som för första gången tillämpar IAS 19 och är ovana med vilka antaganden som 
brukar tillämpas och storleken på dessa. PRI är av en annan uppfattning och menar att det 
ingår i processen vid fastställandet av antaganden att jämföra nivåer med andra företag av 
samma storlek och i samma bransch. Att aktuarierna har så vitt skilda uppfattningar om detta 
faktum är förvånande för oss. Att SPP Konsult inte har den uppfattningen att företag jämför 
med varandra behöver inte vara en korrekt bild, det kan bero på att företagen inte diskuterar 
detta med aktuarien. Det kan också bero på olika arbetssätt. Företagen kan se det som mer 
legitimt att diskutera andra företags antaganden om aktuarien är den som föreslår en 
jämförelse.  
 

                                                 
117 DiMaggio & Powell s. 148 
118 Mills s. 17, IAS/IFRS s. 229-230 
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Den institutionella teorin innefattar att företag som tillämpar samma regelverk tar efter 
varandra. En orsak kan vara att företagen känner osäkerhet och därför väljer att se till andra 
företag.119 Det här bekräftas av SSAB och Boliden som uppger att de jämför med andra 
företag när de fastställer antaganden för att försäkra sig om att de inte sticker ut i allt för stor 
utsträckning. Detta tyder på att komplexiteten i och med fastställandet av aktuariella 
antaganden kan leda till en osäkerhet för vissa företag, som i sin tur gör att de kommer att 
efterlikna varandra i sina antaganden. SPP Konsult bekräftar denna tes till viss del och 
medger att företag som för första gången står inför ett fastställande av aktuariella antaganden 
kan komma att jämföra sig med andra företag. 
 
Stora Enso stärker dock SPP Konsult uppfattning i frågan, företaget jämför inte med andra 
företag, i vart fall inte i någon större bemärkelse. Stora Enso uppgav att de ofta för 
diskussioner internt mellan olika avdelningar i samband med fastställandet av antagandena. 
Och därmed menar de att de har kompetensen att själva avgöra vilka nivåer på antagandena 
som bör gälla för dem. Vi fick uppfattningen att Stora Enso har en bra rutin för att bedöma 
vad som är lämpligt för dem att anta, som exempel använde de sig av sin personalavdelning 
för att bedöma den framtida löneutvecklingen. DiMaggio och Powell påpekar att avvikande 
organisationer inte behöver vara sämre fungerande än de likformiga120. 
 
5.3.1.1 Diskonteringsräntan 
 
IAS 19 anger att företag skall utgå från avkastningen på förstklassiga företagsobligationer vid 
fastställandet av diskonteringsräntan. Eftersom det inte finns någon fungerande marknad för 
förstklassiga företagsobligationer i Sverige skall statsobligationer istället utgöra grunden. Alla 
tillfrågade aktuarier ser, i likhet med vad som framkommer i litteraturgenomgången, löptiden 
på företagens pensions planer som ett hinder att beräkna pensionsförpliktelsen med denna 
avkastning, eftersom det inte finns obligationer med motsvarande löptid121. Istället grundar 
samtliga tillfrågade aktuarier antagandet på balansdagens swapränta och på den ränta med en 
duration i närheten av den uppskattade återstående löptiden för det enskilda företagets 
pensionsförpliktelse. PRI upplever att allt fler företag nu börjar grunda antagandet om 
diskonteringsränta på swapräntor, medan för några år sedan användes eurobonds i större 
utsträckning. Stora Enso är ett företag som utgår från den långfristiga 20 – åriga swapräntan 
för beräkningen av pensionsskulden. Tillämpningen av swapräntor utgör aktuariernas bästa 
bedömning och även om litteraturen inte nämner användningen av swapräntor som ett 
substitut har vi ingen anledning att ifrågasätta det. IAS 19 reglerar inte heller vilken ränta som 
skall användas när företags- och statsobligationer inte är ett alternativ.  
 
Både Holmen och SSAB fastställer diskonteringsränta efter den avkastning som förstklassiga 
företagsobligationer, alternativt statsobligationer ger. Holmen menar att det är relativt enkelt 
att fastställa detta antagande eftersom det kan hämtas direkt från marknadsnoteringen på 
balansdagen. SSAB däremot för diskussion med aktuarier i vilken nivå antagandet bör ligga 
på.  
 
”Det är den vi framförallt pratar med dem (aktuarierna, vår anm.) om, så att den blir ungefär 

vad de andra ligger på för nivåer, så att vi inte plötsligt har någon helt egen syn på den” 
 

                                                 
119 DiMaggio och Powell, ”The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in 
Organizational Fields”, 151 
120 Ibid., 153-154 
121Ezra, “ Economic Values: A Pension Pentateuch”, 62 



- 47 - 

Henrik Skoglund, SSAB 
 
Boliden uppger dock inte vilken ränta de utgår från i samband med fastställandet av 
diskonteringsräntan, endast att de tittar på den långa räntan för respektive verksamhetsland 
och försöker hitta en rimlig nivå.   
 
5.3.1.2 Den framtida förväntade löneutvecklingen 
 
Antagandet av den framtida förväntade löneutvecklingen styrs till stor del av det enskilda 
företaget hävdar aktuarierna. Inga skärskilt långtgående diskussioner förs med aktuarierna 
utan företag har som regel ganska klart för sig vilken löneutveckling de vill applicera. SPP 
Konsult tycker att olika delar av företaget kan använda olika antaganden om löneutvecklingen 
beroende på vilken kategori anställda det handlar om. Som exempel kan VD ha ett antagande, 
avdelningen för ingenjörer ett annat och slutligen kan avdelningen med arbetare kanske ha ett 
tredje antagande om löneutveckling. Som tumregel antas en förväntad löneutveckling om c:a 
tre procent. Utgångspunkten är inflationen plus någon procentenhet. PRI påtalar vikten av att 
företagens förväntade löneutveckling måste spegla lönerna i samhället generellt.  
 
SSAB och Stora Enso uppger att de beaktar framförallt tidigare års löneutveckling inom 
företaget, men tar även hänsyn till inflationen vid fastställandet av den framtida förväntade 
löneutvecklingen. Boliden upplever antagandet som svårt pga. att antagandet till stor del 
hänförs till händelser i nuläget. Företaget anger att de eventuellt har ett för lågt antagande med 
avseende på utvecklingen i avtalsrörelsen.  
 
Antagandet av den framtida förväntade löneutvecklingen tycks bygga på företagets egna 
erfarenheter och hur löneutvecklingen historiskt sett ut i företaget. Företagen kompletterar 
detta med standardiserade faktorer som inflation och andra relevanta faktorer. Dock är det 
enbart Boliden som uppger att den tar hänsyn till utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden, 
vilket IAS 19 uppmanar till122. Man kan ju ifrågasätta varför inte övriga företag i 
undersökningen bedömer att utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden är en korrekt indikator 
för löneutvecklingen. Det behöver dock inte vara så att företagen inte tar hänsyn till denna 
faktor, utan de i första hand ser till historiken och därför inte nämnde denna faktor för oss. 
Utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden anser vi bör vara den mest rättvisande 
spegelbilden av lönerna i samhället. Något som PRI betonar vikten av.  
 
5.3.1.3 Den framtida förväntade avkastningen på förvaltningstillgångarna 
 
SPP Konsult tittar på var företagen har sina förvaltningstillgångar och utgår sedan från de 
återbäringsräntor som försäkringsbolagen haft de senaste åren för att göra en prognos över 
vilken avkastning företagen kan förvänta sig. Om företaget har en pensionsstiftelse är det 
företagen själva som uppskattar avkastningen, som vanligtvist är omkring fem procent. SPP 
Konsult har den uppfattningen att företagen använder sig av en internkalkylränta. PRI 
samstämmer med det och säger att företagen har ett mål med avkastningen som läggs in som 
en parameter vid beräkningen av pensionsskulden enligt IAS 19.  
 
SPP Konsult berättar att företagen som tumregel fördelar förvaltningstillgångar som följer: 50 
procent obligationer, 40 procent aktier och 10 procent fastigheter. Stora Enso fördelar 
förvaltningstillgångarna i huvudsak mellan räntebärande papper, aktier, fonder och lite 

                                                 
122 Internationell redovisningsstanderd i Sverige IFRS/IAS 2006: 331 
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derivat. Antagandet om avkastningen för förvaltningstillgångarna beräknas efter ett vägt 
genomsnitt för samtliga tillgångsslag. Boliden har inga förvaltningstillgångar i Sverige, 
däremot på Irland omfattas pensionsplanerna av förvaltningstillgångar. Där företag har en 
traditionell fördelning.  
 
Antagandet om förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna uppskattas utifrån företagets 
egna mål med avkastningen för portföljen. Avkastningen beror på portföljens sammansättning 
av aktier, obligationer och andra former av förvaltningstillgångar samt placeringarnas 
risknivå123. 

5.3.2 Svårigheter vid fastställandet av aktuariella antaganden 
 
På grund av den åldrande arbetskraften är problemet med undervärderade 
pensionsförpliktelser något som hela Europa står inför. Anledningen till detta är att företagen 
inte uppskattar arbetskraftens levnadslängder korrekt. 124 Det här bekräftas av SPP Konsult 
som upplever att antagandet kring levnadslängder är det som vållar mest svårigheter. Det här 
eftersom det saknas aktuell statistik kring levnadslängder. Mills ser dock inte detta antagande 
som ett problem eftersom aktuarien bör kunna avgöra vilken statistik det enskilda företaget 
skall utgå från125. Detta tyder på att tillgången av aktuell statistik är bättre i andra länder och 
därför diskuteras detta inte som ett problem i litteraturen. Avsaknaden av aktuell statistik i 
Sverige innebär följaktligen att pensionsskulderna undervärderas eftersom antagandet om 
företagets anställdas levnadslängder för närvarande grundas på tabeller från början av 1990- 
talet. En livslängdsökning med två år skulle öka skulden med tio procent.  
 

”Det finns väl något enstaka företag som varit lite bekymrat över det här, men annars 
upplever jag kanske att man inte tänker skärskilt mycket i dessa banor som företag.” 

 
Stefan Jansson, SPP Konsult 

 
Enligt PRI är antagandet om diskonteringsräntan problematiskt att fastställa. De menar att 
själva fastställandet inte är vidare svårt, däremot är det svårt att uppskatta en lämplig nivå på 
antagandet. Detta belyser också Ezra som ett problem, det är främst den långa löptiden på 
förpliktelsen som ställer till problem, som vi tidigare redan nämnt. Även antagandet kring 
avgångsintensiteten menar PRI är problematiskt att fastställa, eftersom det är ganska svårt att 
uppskatta pga. självuppsägningar. Det kan vara ganska stor spridning mellan företagen.  
 
Samtliga företag uppger att de inte har haft några större problem med att fastställa de 
aktuariella antagandena. SSAB sade att eftersom deras förmånsbestämda planer är relativt 
små gör det ingenting om de räknar lite fel. Det som upplevdes som lite svårt var 
avkastningen på de fonder som SSAB har och personalomsättningen. Företaget anger att 
eftersom en del tjänstemännen har förmånen att gå i pension redan vid 62 års ålder är 
antagandet om personalomsättningen lågt. Om någon då bestämmer sig för att sluta i alla fall 
kan det slå en del på beräkningarna.  
 
Boliden upplever precis som SSAB att den förväntade avkastningen på 
förvaltningstillgångarna är ett antagande som eventuellt vållar mer problem än flertalet andra. 
                                                 
123 Newell et al, “Corporate Pension Plans: How Consisitent are the Assumptions in Determining Pension 
Funding Status?”, 26 
124 Time to end a scandal, 12-13 
125 Franklin, “Multiemployer Defined Benefit Plan Funding: Actuariel Assumptions”, 39  
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Anledningen anses vara de svängningar som beror på hur aktiemarkanden utvecklar sig. Stora 
Enso menar att inga egentliga problem uppkommer i samband med fastställandet av 
aktuariella antaganden. Dock påvisar de att det hade underlättat om det hade funnits en fast 
marknadsränta för företagsobligationer att utgå efter vid antagandet av diskonteringsräntan.  
 
De upplevda svårigheterna vid fastställandet av aktuariella antaganden är relativt spritt bland 
företagen och aktuarierna. Aktuarierna tycks uppleva precis som Ezra att de demografiska 
antagandena är de som vållar mest problem att uppskatta126. Vi finner det något förvånande 
att alla företag spontant svarade att de inte upplevt några problem vid fastställandet. Detta 
eftersom vi fått den uppfattningen att komplexiteten är stor och att många enskilda faktorer 
måste beaktas.  
 

5.3.3 Omprövning av aktuariella antaganden 
 
SSP Konsult och PRI anser att företagen som regel bör ompröva de aktuariella antagandena 
årligen. Tillämpar företagen dock metoden att redovisa aktuariella vinster och förluster direkt 
över balansräkningen kan det vara lämpligt att ompröva antagandena kvartalsvis anser SPP 
Konsult. Det här stämmer överens med Janzon och Ericssons resonemang om att det skulle 
kunna krävas aktuariella beräkningar kvartalsvis, snarare än årsvis vid redovisning av 
aktuariella vinster och förluster över eget kapital. Deras uppfattning är att 
redovisningsmetoden kan medföra väsentliga förändringar i den redovisade pensionsskulden 
och därför kan komma att kräva aktuariella beräkningar oftare.127 SPP Konsult för ett 
liknande resonemang och menar att beräkningar kvartalsvis kan vara att föredra för att 
undvika stora slag vid enstaka tillfällen. Speciellt om räntan skulle röra på sig under 
räkenskapsåret är det viktigt för att undvika allt för stora slag på det egna kapitalet. För 
korridormetoden spelar volatiliteten mindre roll då metoden innebär att företaget amorterar 
aktuariella vinster och förluster under återstående tjänstgöringstid. PRI menar att aktuariell 
omprövning endast krävs då ränteläget förändras, annars räcker det med årlig omprövning 
även med metoden att redovisa över eget kapital.  
 
Samtliga företag uppger att de omprövar sina aktuariella antaganden årligen. Holmen uppger 
dock att de är i kontakt med aktuarien minst årsvis, oftast kvartalsvis. Det här styrker SPP 
Konsult och PRIs uppfattning om att företag som redovisar över eget kapital oftare bör se 
över sina aktuariella antaganden. Även Janzon och Ericsson diskuterar detta och framhåller 
precis som SPP Konsult att den största orsaken är den stora volatilitet som annars kan komma 
att drabba företaget vid enstaka tillfällen128. 

                                                 
126 Ezra, “ Economic Values: A Pension Pentateuch”, 62 
127 Janzon och Ericsson, ”Ändrade regler för pensionsredovisning. Alternativ enligt IAS 19 kan få stor 
genomslagskraft”, 34 
128 Ibid., 34 
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5.4 Aktuariella vinster och förluster 
 

5.4.1 Uppkomsten av aktuariella vinster och förluster 
 
Den största orsaken till att företagen haft aktuariella vinster eller förluster de senaste åren 
beror på förändringarna i diskonteringsräntan. När beräkningar gjordes år 2004 var räntan fem 
procent, år 2005 var räntan 4,5 procent och det senaste bokslutet var räntan fyra procent. Den 
fallande räntan har bidragit till förekomsten av aktuariella försluter för företagen, dvs. att 
pensionsskulden har undervärderats. 
 

”Varje år har vi aktuariella vinster och förluster pga. att ränteantagandet har förändrats.” 
 

Claes Nilsson Kvick, PRI 
 

Alla parter menar att det är oundvikligt att aktuariella vinster eller förluster uppkommer. I och 
med att man gör en prognos och sedan ett år senare gör man en avstämning av prognosen. 
Skillnaden där emellan blir då en aktuariell vinst eller förlust enligt SPP Konsult. Vidare 
menar SPP Konsult att de erfarenhetsbaserade förändringarna alltid kommer att finnas, det 
kan röra allt från personalökningar till tidigarelagda pensioneringar samt att antagandet om 
den förväntade löneökningen avvek från verkligheten. PRI tillägger också att det alltid 
uppstår vinster eller förluster i de demografiska antagandena.  
 
Uppkomsten av aktuariella vinster och förluster är inget som SSAB direkt har granskat 
eftersom det rör sig om relativt små belopp. Men personalomsättningen är troligtvist det 
antagande som bidrar till uppkomsten av aktuariella vinster och förluster enligt SSAB. 
Företaget menar på att om de som omfattas av pensionsplanen plötsligt minskar innebär det ju 
en högre personalomsättning och följaktligen en förtjänst. Förändringar i diskonteringsräntan 
får inga farligare effekter på pensionsskulden för SSAB av den anledningen att de som 
omfattas av planen börjar bli rätt till åren och därmed är löptiden av kortare slag. Men just 
ränteläget påverkar generellt diskonteringsräntan och om räntorna går upp kraftigt under året 
och företaget inte förutsett det påverkar det naturligtvis beräkningarna, enligt SSAB. 
Företaget menar också att det aldrig går att komma ifrån förändringar när det handlar om 
faktorer i framtiden.  
 
Eftersom de aktuariella antagandena bygger på prognoser inför framtiden är det oundvikligt 
att aktuariella vinster och förluster uppkommer. Det tycks främst vara förändringar i 
diskonteringsränta som bidrar till dessa vinster och förluster. Vilket också Beresford och 
Neary menar, små förändringar kan minska eller öka pensionskostnad en markant129. De 
företag som inte drabbas lika hårt av förändringar i diskonteringsräntan tycks vara de företag 
med förhållandevis små pensionsförpliktelser och vars löptid är kortare. Boliden menar att 
aktuariella vinster och förluster ofta uppstår relaterade till tillgångssidan, dvs. hur 
förvaltningstillgångarna utvecklar sig. Newell et al visar på hur en svängig aktiemarknad 
resulterar i aktuariella vinster och förluster130. Holmen påpekar också att antagandet om 
börsavkastning är det som diskuteras med aktuarien i avsaknad av något givet svar. Utöver 

                                                 
129 Beresford och Neary, “Accounting for Pensions - Two Key Areas”, 6 
130 Newell et al. ”Corporate Pension Plans: How Consistent are the Assumptions in Determining Pension 
Funding Status?”, 24 
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detta är diskussionen kring uppkomsten av aktuariella vinster och förluster förhållandevis 
begränsad i litteraturen. Vi fann det ändock relevant att infoga diskussionen i vår studie 
eftersom det påverkar redovisningen av förmånsbestämda pensioner. 
 

5.4.2 Redovisningsmetod för aktuariella vinster och förluster 
 
Boliden använder korridormetoden för redovisning av aktuariella vinster och förluster. 
Företaget motivera valet med att det är ett bra instrument att hantera aktuariella vinster och 
förluster, då slagen inte blir så kraftiga i resultatet. Detta styrker vår uppfattning om att 
korridorregeln används i utjämnande syften och även Kurskompendiet framhåller den 
uteblivna volatiliteten som en fördel med korridorregeln131. Användandet av korridorregeln 
kan också förklaras av teorin kring income smoothing, eftersom korridorregeln innebär 
resultatutjämnande effekter132. Boliden ser inga speciella nackdelar med 
redovisningsmetoden, men kritiserar IAS 19. De menar på att komplexiteten är stor och 
beräkningarna blir därför svåra att kontrollera.  
 

”…det är nästan ingen nu levande som kan kontrollera de här beräkningarna.” 
 

    Ragnvald Jonsson, Boliden 
 
Boliden förstår heller inte IASB resonemang när man först tvingas räkna upp lönerna för 
framtiden och sedan räkna tillbaka till nuvärde. Men menar de på att nuvärdeberäkningen gör 
att de stora slagen minskas.  
 
SSAB grundar valet av redovisningsmetod för aktuariella vinster och förluster på storleken av 
pensionsförpliktelsen. Eftersom företagets förpliktelse är relativt liten blir de aktuariella 
vinsterna och förlusterna små i förhållande till resultatet. Anledningen till att redovisa hela 
vinster eller förluster direkt över resultaträkningen istället för över eget kapital är den 
upplysningsplikt som tillkommer enligt IAS 19 vid redovisning direkt över balansräkningen. 
Även om litteraturen inte nämner den tillkommande upplysningsplikten som en nackdel för 
metoden att redovisa över eget kapital kan vi förstå resonemanget. Den ökade 
upplysningsplikten medför en ökad tidsåtgång för pensionsredovisningen, men samtidigt 
menar vi på att skillnaden mellan redovisningsmetodernas upplysningsplikt är förhållandevis 
liten. SSAB menar att det här var ett enkelt beslut att ta, men uppger samtidigt att om 
storleken på de förmånsbestämda planerna skulle öka kan valet eventuellt behöva omprövas. 
 
Holmen som tillämpar metoden att redovisa aktuariella vinster och förluster över eget kapital 
anger som främsta orsak till redovisningsvalet den enkelhet som metoden innebär gentemot 
korridorregeln samt att det ger en mer rättvisande bild. Holmen anser att korridorreglerna är 
förhållandevis svåra att hålla reda på. Att metoden ökar relevansen var en ytterligare orsak till 
valet, både Janzon och Ericsson och McGeachin framhåller den ökade transparens som 
kommer med redovisning av aktuariella vinster och förluster över eget kapital133. Det är mer 
fördelaktigt att belasta balansräkningen istället för resultatet vilken även Janzon och Ericsson 
framhåller som en fördel med redovisning över eget kapital134. 
                                                 
131 Kurskompendium: 195 
132 Trueman och Titman, ”An Explanation for Accounting Income Smoothing”, 127 
133 Janzon och Ericsson ”Ändrade regler för pensionsredovisning. Alternativ enligt IAS 19 kan få stor 
genomslagskraft”, 34, McGeachin, Anne. “Plans for pensions”, 82 
134 Ibid, 34 
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Även Stora Enso redovisar aktuariella vinster och förluster över eget kapital. De anger den 
rättvisande bilden som främsta orsak till valet av redovisningsmetod. Innan övergången till att 
redovisa över eget kapital tillämpade företaget korridormetoden, vilket innebar att stora 
oredovisade aktuariella förluster inte fanns redovisade i balansräkningen. Ytterligare en orsak 
till övergången var det faktum att Stora Enso även är noterade i USA, där man redovisade den 
fulla skulden. Detta medförde ökad transparens mellan redovisningen i USA och 
redovisningen enligt IFRS.  
 
Janzon och Eriksson menar att volatiliteten i eget kapital kan ses som en nackdel när företag 
väljer att redovisa aktuariella vinster och förluster över eget kapital135. Stora Enso delar denna 
uppfattning och medger att nackdelar kan vara de slag i eget kapital som stora aktuariella 
vinster och förluster kan leda till. Holmen menar dock att storleken på de aktuariella vinsterna 
och förlusterna är små jämfört med det egna kapitalet och att volatilitet inte är ett problem för 
dem. 
 

5.5 Vinstmanipulering med pensionsförpliktelsen  
 
SPP Konsult anser att det finns utrymme för vinstmanipulering i samband med de aktuariella 
antagandena. Detta eftersom standarden anger att antagandet skall bygga på företagets bästa 
uppskattning och därmed är det svårt att motsäga om företagen har underlag för 
bedömningen. Framförallt är det antagandet om diskonteringsräntan som kan vara föremål för 
vinstmanipulering eftersom den ger störst effekt på skulden. Det här överensstämmer med det 
som Bergstresser et al redogör för, att känsligheten i diskonteringsräntan gör att möjligheter 
till vinstmanipulering ökar136.  
 
Enligt PRI är utrymmet för vinstmanipulering väldigt begränsat pga. regelverket omöjliggör 
utsvävningar av de flesta parametrar. Om företagen dock skulle vela manipulera är 
diskonteringsräntan det antagande som klart ger störst effekt. Företag skulle möjligen kunna 
anta en högre diskonteringsränta om löptiden på förpliktelsen är längre, dvs. att företaget har 
ett yngre bestånd av anställda. PRI påpekar vikten av att börsnoterade företagen förankrar 
antagandena med revisorerna så att markanden inte har möjlighet att ifrågasätta.  
 
Vi ser SPP Konsults resonemang om företagens utrymme för vinstmanipulering mer 
realistiskt. Regelverket styr visserligen vilken marknadsränta som ska ligga till grund för 
antagandet om diskonteringsränta, men avsaknaden av en fungerande markand för sådana 
räntor ger enligt oss möjlighet till vinstmanipulering. Detta beroende på den otydlighet som 
IAS 19 medför när lämpliga räntesatser inte finns tillgängliga. Eftersom det står skrivet i 
regelverket att antagandet skall utgöra företagets bästa bedömning minskar möjligheterna att 
ifrågasätta det. 

                                                 
135 Janzon och Ericsson ”Ändrade regler för pensionsredovisning. Alternativ enligt IAS 19 kan få stor 
genomslagskraft”, 34 
136 Bergstresser et al, 191-192 
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6 

SLUTSATSER 
 
 
I detta kapitel redovisar vi de slutsatser som vi dragit från den information som framkommit i 
studien.  
 
Det är företagen som fastställer samtliga aktuariella antaganden. Aktuariernas roll är att 
fungera som rådgivare och bollplank vid fastställandet, de är till för att företagens antaganden 
hamnar inom ramen för regelverket. Antagandena ska motsvara företagets bästa bedömning, 
det hindrar dock inte företagen jämför med andra för att försäkra sig om vilka nivåer som kan 
anses som lämpliga.  
 
Av litteraturgenomgången framkommer det att antagandena kring diskonteringsräntan, den 
framtida förväntade avkastningen på förvaltningstillgångarna samt den framtida förväntade 
löneutvecklingen är som kan anses som mest komplexa att fastställa. Regelverket styr 
förhållandevis mycket hur dessa antaganden skall fastställas och vilka värden de bör baseras 
på. Diskonteringsräntan skall i första hand enligt IAS 19 grundas på den ränta som motsvaras 
av förstklassiga företags- eller statsobligationer som föreligger på balansdagen. Dock är 
utgångspunkten en annan, företagen tillämpar bland annat swapräntor som ett substitut. Det är 
löptiden som vållar problem vid användandet av företags- eller statsobligationer. Eftersom det 
inte finns obligationer med motsvarande löptid som pensionsförpliktelserna måste företagen 
utgå från en annan mer lämplig marknadsränta.  
 
Den framtida förväntade löneutveckling baseras vanligtvis på historiska data från varje enskilt 
företag. Företagen tar även hänsyn till faktorer som inflation, utbud och efterfrågan på 
arbetsmarknaden. Det här är ett antaganden vars aktuariers inblandning är begränsad, 
företagen har som regel koll på vilken löneutveckling de vill applicera. Detsamma kan sägas 
om den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångarna. Företagen baserar antagandet 
utifrån ett vägt genomsnitt för samtliga tillgångsslags förväntade avkastning. 
Förvaltningstillgångarna är som tumregel placerade i aktier och räntebärande papper till 
största del. Den förväntade avkastningen kan skilja sig åt beroende på företagets 
riskbenägenhet för portföljen.  
 
Företagen i undersökning upplever inga speciella svårigheter i fastställandet av de aktuariella 
antagandena, men påpekar ändock en viss problematik. Framförallt är det diskonteringsränta 
som nämns. Det är inte själva framtagandet utan vilken räntesats som är lämplig att utgå från 
som medför svårigheter. Även antagandet om den framtida förväntade avkastningen på 
förvaltningstillgångarna vållar problem. Det beror framförallt på svårigheterna att förutse 
svängningar i aktiemarknaden. Aktuarierna upplever däremot att de demografiska 
antagandena kan vara besvärligare att anta. En av aktuarierna framhåller levnadslängden som 
svår i avsaknaden på aktuell statistik. De andra menar att avgångsintensiteten är problematisk 
eftersom det är svårt att prognostisera självuppsägningar.  
 
Aktuariella vinster och förluster uppstår när de aktuariella antagandena förändras. 
Diskonteringsräntan är det antagande som ofta framkallar aktuariella vinster eller förluster. 
Av litteraturen framkommer det att en ökning av diskonteringsräntan med en procent ökar 
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pensionsskulden med tjugo procent och därav är pensionsförpliktelsen mycket känslig för små 
förändringar i antagandet. Förändringar i de demografiska antagandena kommer alltid att 
uppstå och därför också aktuariella vinster och förluster.  
 
Företag har möjlighet att tillämpa tre olika redovisningsmetoder för aktuariella vinster och 
förluster. Två av dem innebär att vinsterna och förlusterna belastar resultatet medan den tredje 
går över eget kapital. Den största andelen företag väljer att redovisa enligt korridormetoden 
och nämner resultatutjämnande effekter som en fördel med metoden. De företag som valt att 
direkt redovisa vinster och förluster mot resultaträkningen gör det eftersom storleken på 
pensionsplanen är relativt liten. Det medför att volatiliteten i resultaträkningen uteblir. 
Företag som väljer att redovisa över eget kapital menar att både den ökade relevansen och 
eventuella slag mot resultatet gör metoden mer fördelaktig. Ett företag nämner också den 
enkelt metoden innebär i jämförelse med korridorregeln.  
 
Omprövningen av de aktuariella antagandena sker på årsbasis. Tillämpningen av de olika 
redovisningsmetoderna skiljer behovet att ompröva antagandena under året. För de företag 
som redovisar över eget kapital kan det vara lämpligt att ompröva antagandena kvartalsvis 
eller vid behov.  
 
Utrymmet för vinstmanipulering är relativt begränsat till följd av regelverket. Eventuell 
möjlighet för vinstmanipulering uppstår då diskonteringsräntan skall fastställas. Det är 
känsligheten i diskonteringsräntan som skapar utrymme för vinstmanipulation.  
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7  

SANNINGSKRITERIER 
 
Vi avslutar med en reflektion över studiens genomförande som sådan. 

7.1 Giltighet 
 
För att uppnå god giltighet måste forskaren samla in information som täcker de olika 
egenskaperna hos den studerade företeelsen, där ytterligare intervjuer inte tillför studien 
någon ny information.137 Syftet med våra genomförda intervjuer var inte att uppnå teoretisk 
mättnad, utan snarare att belysa pensionsredovisningen ur olika synvinklar. Eftersom urvalet 
för intervjuerna gjordes efter vilken redovisningsmetod som tillämpandes bidrog det till att 
informationen gällande val av redovisningsmetod skilde sig för varje intervju, och därmed var 
informationen ny vid varje tillfälle. Gällande informationen vi erhöll kring fastställandet av 
aktuariella antaganden upplevde vi inte att senare intervjuer inte tillförde ny information. 
Självklart kunde ytterligare intervjuer ha bidragit till att ny information framkommit, men vi 
bedömer informationen tillräcklig för vår studie.  
 

7.2 Intersubjektivitet 
 
Intersubjektivitet innebär att de tolkningar som gjorts i studien ska kunna accepteras av 
utomstående och de medverkande.138 Eftersom vi båda deltagit i intervjuerna med 
respondenterna har vi kunnat jämföra hur vi uppfattade respondenternas svar. Eftersom vi 
hade överensstämmande tolkningar av intervjusvaren anser vi att intersubjektiviteten stärkts. 
Vi anser oss också uppfylla kriteriet genom att vi under intervjuerna upprepade gånger 
frågade respondenterna om vi uppfattat svaren rätt.   
 

7.3 Generaliserbarhet 
 
Generaliserbarhet innebär huruvida studien går att överföra på populationen.139 Syftet med vår 
studie har varit att erhålla en ökad förståelse för hur företag hanterar redovisningen av 
pensioner. Därav har vi inte ansett det nödvändigt att uppnå generaliserbarhet med studien. 
Det faktum att vårat urval inte varit slumpmässigt och att urvalet fördelats efter 
redovisningsmetoder innebär att varje kategori motsvaras av ett mindre antal respondenter 
därför minskar generaliserbarheten. 
 
 
 

                                                 
137 Johansson Lindfors, 164 
138 Ibid., 166-167 
139 Ibid., 163 
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Bilaga 1 – Frågemall, företag 
 

− Presentation av oss och studien. 
− Bakgrundsinformation av intervjuobjekt:  

Namn 
Position på företaget 
Antal år i företaget 
Antal år på nuvarande position 

 

Fastställandet av aktuariella antaganden 
 
Syfte: att ta reda på hur företaget hanterar de aktuariella antagandena, exempelvis hur 
processen vid fastställandet sker och vilka problem som uppkommer i samband med 
fastställandet av antagandena.   
 

1. Hur går Ni tillväga vid fastställandet av de aktuariella antagandena? 
 

2. Hur fastställer Ni diskonteringsräntan? 
 

3. Hur fastställer Ni antagandet av framtida löneutveckling? 
 

4. Vilka olika slags förvaltningstillgångar använder Ni? Hur påverkar valet 
avkastningen? 

 
5. Har Ni haft problem vid fastställandet av de aktuariella antagandena och i sådana fall 

vilka vållade större problem än övriga? Och varför? 
 
6. Vilka antaganden anser Ni vara viktigast? 

 
7. Jämför Ni med andra företag i samma bransch vid fastställandet? 

 
8. Hur ofta anser Ni det är nödvändigt att ompröva er aktuariella antaganden? Och anser 

Ni det har något samband med valet av redovisningsmetod? 
 
Syfte: att utreda relationen mellan företaget och aktuarien. 
 

9. Hur involverade är Ni i arbetet med att ta fram de aktuariella antagandena? Vad har Ni 
för relation till aktuarien? 

 
10. Vad behöver Ni bistå med för information till aktuarien? Är det någon information 

som är extra svår att bistå med? 
 

Aktuariella vinster och förluster - val av redovisningsmetod 
 
Syfte: att ta reda på vilka motiv företaget har grundat redovisningsvalet av de aktuariella 
vinster och förlusterna på.  



- 61 - 

 
11. Har Ni någon uppfattning om vad de aktuariella vinsterna och förlusterna oftast beror 

på? 
 

12. Är det oundvikligt att aktuariella vinster och förluster uppkommer?  
 
 
Syfte: att ta reda på vilka fördelar respektive nackdelar företaget ser med sitt val av 
redovisningsmetod.  
 

13. Vad har Ni grundat redovisningsvalet på? Vilka motiv ligger bakom valet? 
 

14.  Vilka anser Ni var de största nackdelarna med denna metod att redovisa? Vilka är 
fördelarna? 
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Bilaga 2 – Frågemall, aktuarier 
 
INTERVJUMANUAL, VÅRT EXEMPLAR 
 

− Presentation av oss och studien. 
− Bakgrundsinformation av intervjuobjekt:  

Namn 
Position på företaget 
Antal år i företaget 
Antal år på nuvarande position 

 

Fastställandet av aktuariella antaganden 
 
Syfte: att ta reda på hur företaget hanterar de aktuariella antagandena, exempelvis hur 
processen vid fastställandet sker och vilka problem som uppkommer i samband med 
fastställandet av antagandena.   
 

1. Hur går fastställandet av aktuariella antagandena till? 
 
2. Finns det några svårigheter vid fastställandet av de aktuariella antagandena och i 

sådana fall vilka? 
 
3. Vilka aktuariella antaganden upplever Ni besvärligast att fastställa och varför? 

 
4. Hur uppskattas diskonteringsräntan? 

 
5. Hur fastställer Ni antagandet av framtida löneutveckling? 

 
6. Vilka olika slags förvaltningstillgångar använder sig företag av? Hur påverkar valet 

avkastningen? 
 

7. Vilken information behöver företagen bistå med till er inför framtagandet av 
aktuariella antaganden? 

 
Syfte: att ta reda på om det finns incitament till vinstmanipulation i samband med företagens 
aktuariella antaganden. 
 

8. Upplever Ni att företag jämför antaganden med andra företag vid fastställandet? 
 

9. Ifrågasätter företagen de aktuariella antaganden som läggs fram?  
 

10. Händer det ofta att företag frångår de antaganden som rekommenderas?  
 

11. Anser Ni att det finns utrymme för vinstmanipulering i samband med de aktuariella 
antagandena? 

 
12. Hur ofta anser Ni företagen bör ompröva sina aktuariella antaganden? 



- 63 - 

 

Redovisning av och orsaker till aktuariella vinster och förluster 
 
Syfte: att ta reda på om och hur aktuarier uppfattar att aktuariella vinster och förluster 
uppkommer. 
  

13. Har Ni någon uppfattning om vad de aktuariella vinsterna och förlusterna oftast beror 
på? 

 
14. Är det oundvikligt att aktuariella vinster och förluster uppkommer? 

 
Syfte: att ta reda på hur aktuarier uppfattar företagens val av redovisningsmetod. 
 

15. Har Ni någon uppfattning hur företag väljer att redovisa sina aktuariella vinster och 
förluster och varför? 

 

Övrigt 
 

16. Vilken relation var Ni till de företag som anlitar er?  
 

Hur involverade är företagen i framtagandet av antagandena? 
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Bilaga 3 – Utskick till företag 
 
Hej (namn)! 
 
Vi vill börja med att tacka er för att Ni är villig att ställa upp på en intervju i samband med vår 
kandidatuppsats. Vi skickar detta brev som en förberedelse inför intervjun med en 
övergripande presentation av frågorna som kommer att beröras.  
 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur företag som tillämpar IAS 19 väljer att behandla de 
aktuariella vinsterna och förlusterna som kan uppstå i samband med pensionsredovisningen. 
Vidare ska vi skapa en förståelse för valet av redovisningsmetod och eventuella överväganden 
som görs i samband med detta val och slutligen ska vi närmare undersöka de aktuariella 
antaganden som företagen använder sig av vid värderingen av pensionsförpliktelsen.    
 
Nedan finner Ni de övergripande frågorna som vi tänker ta upp under intervjun. Om Ni har 
några funderingar är Ni välkommen att kontakta oss annars hörs vi av på (datum och tid) 
 
Med vänlig hälsning 
 
Maria Henriksson & Jenny Pesula 
 
Jeypea04@student.umu.se  henmaa04@student.umu.se 
   
 

1. Hur går Ni tillväga vid fastställandet av de aktuariella antagandena? 
 

2. Hur involverade är Ni i arbetet med att ta fram de aktuariella antagandena? 
 

3. Vad behöver Ni bistå med för information till aktuarien? 
 

4. Vad har Ni grundat redovisningsvalet på? Vilka motiv ligger bakom valet? 
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Bilaga 4 – Utskick till aktuarier 
 
Hej (namn)! 
 
Vi vill börja med att tacka er för att Ni är villig att ställa upp på en intervju i samband med vår 
kandidatuppsats. Vi skickar detta brev som en förberedelse inför intervjun med en 
övergripande presentation av frågorna som kommer att beröras.  
 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur företag som tillämpar IAS 19 väljer att behandla de 
aktuariella vinsterna och förlusterna som kan uppstå i samband med pensionsredovisningen. 
Vidare ska vi skapa en förståelse för valet av redovisningsmetod och eventuella överväganden 
som görs i samband med detta val och slutligen ska vi närmare undersöka de aktuariella 
antaganden som företagen använder sig av vid värderingen av pensionsförpliktelsen.    
 
Nedan finner Ni de övergripande frågorna som vi tänker ta upp under intervjun. Om Ni har 
några funderingar eller om tiden inte passar er är Ni välkommen att kontakta oss annars hörs 
vi av (datum och tid). 
 
Med vänlig hälsning 
 
Maria Henriksson & Jenny Pesula 
 
Jeypea04@student.umu.se  Henmaa04@student.umu.se 
 

1. Hur går fastställandet av aktuariella antagandena till? 
 
2. Finns det några svårigheter vid fastställandet av de aktuariella antagandena? 

 
3. Hur uppskattas diskonteringsräntan? 

 
4. Vilken information behöver företagen bistå med till er inför framtagandet av 

aktuariella antaganden? 
 

5. Har Ni någon uppfattning om vad de aktuariella vinsterna och förlusterna oftast beror 
på? 

 


